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1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjä edustaja

3. Tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Siun Talous Oy
Siltakatu 18
80100 Joensuu
p. 013 3300 (vaihde)
Suvi Tolonen
Siltakatu 18
0503116357
suvi.tolonen@siuntalous.fi
PTTK/ Sari Toivanen
Energiatie 2
81700 Lieksa
p. 013 339 0154
sari.toivanen@pttk.fi
Rekrytointiprosessiin liittyvien työhakemusten ym. tietojen
ylläpito

5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste (artikla 6, artikla 9
erityisten henkilötietoryhmien
osalta)
6. Rekisterin tietosisältö

Tietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen. Ilman
niitä rekrytointi ei ole mahdollista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työhakemuksen ja haastattelun yhteydessä
henkilöltä itseltään. Lisäksi tiedot koostuvat
työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista

8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

Hakemukset tulevat sähköisinä hallinnon sähköpostiin.
Lisäksi on manuaalista aineistoa.

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Sähköinen aineisto säilytetään sähköisessä kansiossa.
Sähköiset rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja
erilaisin teknisin suojauksin.
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Työhakemukset, työtodistusjäljennökset, henkilön perustiedot
(nimi, henkilötunnus, henkilönumero, osoitetiedot, sähköposti,
puhelinnumerot), tutkinnot, työnantajat, palvelussuhteiden
kestot, koulutuskurssit, harrastukset ym. henkilön itsensä
antamat tieto, haastatteluun ja henkilöarviointiin liittyvät tiedot.

Käyntiosoitteet
Joensuun toimipiste: Siltakatu 18, 2-3 krs. 80100 Joensuu
Kiteen toimipiste: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Lieksan toimipiste: Urheilukatu 4, 81700 Lieksa
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10. Automatisoitu päätöksenteko

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät
asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta
pääsy estetty. Henkilötietoja saa käsitellä vain se, jonka tehtäviin
ja työalueeseen asia kuuluu. Kaikkia käsittelijöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU-/ETA-alueen
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin

14. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot. Lomake tietojen tarkistamista varten löytyy Siun
Talous Oy:n nettisivuilta, www.siuntalous.fi. Pyyntö toimitetaan
osoitteeseen hallinto@siuntalous.fi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tehtävään valittujen tiedot säilytetään pysyvästi, muiden
hakijoiden tiedot kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä.

Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17
artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista. Tietojen oikaiseminen ja poistaminen toteutetaan
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan (kohta 2).
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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