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SARASTIAN TIETOSUOJASELOSTE: työnhakijoiden tiedot 
 
Tämä on Sarastia Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojase-
loste. Laadittu 28.2.2019. Viimeisin muutos 29.3.2021. 

Rekisterinpitäjä 

Sarastia Oy (jäljempänä "Sarastia") 
Y-tunnus 2360731-5 
Osoite: Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna 
Puh: 020 6399 400 

Tietosuojavastaava 

Matti Aho 
tietosuojavastaava@sarastia.fi 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekrytointirekisterissä kerätään ja ylläpidetään työnhakijoiden tietoja sekä kerätään työnha-
kijoiden tietoja Sarastian työsuhteisten tehtävien ulkoisissa ja sisäisissä hauissa. 

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Sarastiasta työnantajana kiinnos-
tuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia sekä suorittaa rekrytointitoimenpiteitä. Hen-
kilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen nojalla. 

Rekisterin sisältämät tiedot 

Hakijoista kerätään ja tallennetaan 

• nimi- ja yhteystiedot sekä 

• CV-tiedot. 

Kerättäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi henkilön valokuva, koulutus- ja työhistoria, 
referenssitiedot, työnäytteet sekä muut rekrytoinnin kannalta oleelliset lisätiedot. 

Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuvat henkilöt, sekä mahdolli-
set rekisterinpitäjän valitsemat rekrytointiin osallistuvat kolmannet osapuolet. 

Lisäksi henkilötietoja käsittelee Palveluntarjoaja tuottaakseen Rekisterinpitäjälle teknistä 
alustaa rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Muita mahdollisia henkilötietojen käsitteli-
jöitä voi olla erilaiset rekrytoinnin apujärjestelmät. 
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Tietolähteet 

Tietolähteenä on henkilö itse antamalla henkilötietoja hakiessaan työpaikkaa ja antaessaan 
pyydettäessä lisätietoja. 

Tietojen säilytysaika- ja paikka 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus-
ten kannalta tai Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Tämän 
jälkeen tiedot tuhotaan ellei niiden käsittelylle ole edelleen soveltuvaa käsittelyperustetta. 
Säilytysajoissa otetaan huomioon esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat 
sekä työnantajan velvollisuudet. 

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 24 kuukautta hakemuksen tallentamishetkestä. 
Tietyissä tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin. Näissä tapauksissa hen-
kilöltä pyydetään erillinen suostumus pidempiaikaiseen säilytykseen. 

Talent Communityssa henkilötietoja säilytetään aina 12 kuukautta kerrallaan. 

Tietoturva 

Rekrytointirekisterin tekninen ratkaisu on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Ke-
rättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisina eikä sitä ilmaista muille kuin 
sitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perus-
teella Rekisterinpitäjän asiakkaille. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tun-
nuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

Mikäli henkilö on tallentanut henkilötietoja Rekisterinpitäjän rekrytointirekisteriin, tietojenkä-
sittelyn ainoa tarkoitus on täyttää rekrytoinnin vaatimat toimenpiteet. 

Palveluntarjoaja voi esimerkiksi teknisissä selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja. 
Palveluntarjoajan henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen, sekä sitoutuu käsittele-
mään henkilötietoja tietoturvallisesti, luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua. 

Tietojen luovutukset ja vastaanottajat sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 
kuin niin on sovittu työnhakijan kanssa. 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain EU/ETA-alueella. Tietyissä tapauksissa hen-
kilötietoja voidaan käsitellä teknisesti myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin henkilötie-
toja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ja asetuksen mukainen käsit-
tely on sovittu asetuksen vaatimin tietojenkäsittelysopimuksin. 
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Automaattinen päätöksenteko 

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus 

• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, 
• saada pääsy tietoihin, 
• oikaista tietoja, 
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, 
• rajoittaa tietojen käsittelyä, 
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 
• vastustaa tietojen käsittelyä ja 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

Kaikki oikeudet eivät ole ehdottomia siinä mielessä, että rekisteröity ei voi käyttää kaikkia 
oikeuksia kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi oikeus oikaista tiedot koskee vain virheellisiä hen-
kilötietoja ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä on tietosuoja-asetuksessa rajattu koskemaan 
tiettyjä tilanteita. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Rekis-
terinpitäjälle tai sähköisen asiakaspalvelun kautta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa tieto-
suojavaltuutetun toimisto), jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen kä-
sittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. 

https://tietosuoja.fi/oikeus-saada-tietoa-kasittelysta
https://tietosuoja.fi/oikeus-saada-paasy-tietoihin
https://tietosuoja.fi/oikeus-oikaista-tietoja
https://tietosuoja.fi/oikeus-poistaa-tiedot
https://tietosuoja.fi/oikeus-rajoittaa-kasittelya
https://tietosuoja.fi/oikeus-siirtaa-tiedot
https://tietosuoja.fi/oikeus-vastustaa-kasittelya
https://tietosuoja.fi/oikeus-olla-joutumatta-automaattisen-paatoksenteon-kohteeksi

