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TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Päivitetty:

7.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Caritas Palvelut Oy

2a. Rekisteriasioista
vastaava henkilö

Osoite: Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Puh: 08-5225000
Petteri Viramo, toimitusjohtaja
Käyntiosoite: Kapellimestarinkatu 4, 2.krs, 90140 Oulu
Puh: 040 170 2072
- Vastaa omien työnhakijoidensa henkilötietojen käsittelystä.
Flyvice Oy / Markus Itkonen
Solistinkatu 1, 90150 Oulu
Puh: 040 596 1136
www.sijaiset.fi
- Vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta pääylläpitäjänä ja vastaten
henkilötietojen käsittelystä tältä osin (lokitiedot, varmuuskopioinnit, hävittäminen,
tarkastusoikeus-pyynnöt).

2b. Rekisteriasioiden
yhteyshenkilöt

3. Rekisterin nimi
4. Rekisterin
käyttötarkoitus

Ulla Pyykkönen, henkilöstö- ja laatupäällikkö
Käyntiosoite: Kapellimestarinkatu 4, 2.krs, 90140 Oulu
Puh: 044 468 4234
Järjestelmät ja suojaus / tietosuojavastaava
Tuija Halmetoja, järjestelmäsuunnittelija
Käyntiosoite: Kapellimestarinkatu 4, 2.krs, 90140 Oulu
Puh: 050 407 5770
Sijaisrekrytoinnin työnhakijatietokanta (Sijaiset.fi)
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Caritas Palvelut Oy:n sijaisten rekrytointeihin.
Tietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa
kuhunkin sijaisuuteen.
Henkilötietoja käytetään myös työsuhteiden ylläpitoon ja hoitamiseen. Lisäksi
yhteystietojasi voidaan myös käyttää työhakemusmenettelyn ja Caritas Palvelut Oy:n
henkilöstöhallinnon rekrytointitoimintojen kehittämiseen. Hakijaa voidaan esimerkiksi
pyytää vastaamaan rekrytointiin liittyvään kyselyyn. Osallistuminen tämänkaltaisiin
kyselyihin on täysin vapaaehtoista. Tietoja voidaan käyttää myös oikeudellisiin,
lainsäädännöllisiin tai tilastollisiin käyttötarkoituksiin.
Järjestelmää käytetään myös sijaisille tarkoitetun yhteisen informaation jakamiseen
esim. palkanmaksuun liittyvä ohjeistus.
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö:
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
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5. Rekisterin tietosisältö

- Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
- EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisteriin kerätään työnhakijoista tietoryhmittäin seuraavat tiedot:
- Työnhakijan perustiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, sukupuoli, kielitaito, tilitiedot.
- Koulutus ja työkokemus.
- Työmahdollisuudet: työtehtävät, työvuorot (viikonpäivä, ilta/aamu/yö), autonkäyttömahdollisuus.
- Työvuorojen ilmoittamistavat ja suostumus ilmoittamiseen.
Järjestelmään tallennetaan myös sijaisten tekemät työvuorot.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
siirrot

8. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö:
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
- Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä (564/1994)
- Henkilötietolaki (523/1999)
- EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat pääsääntöisesti hakijan itsensä sinne
tallentamiin tietokenttätietoihin ja liittämiin liitteisiin.
Työsuhteista tulee tieto esimiehiltä.
Tietoja luovutetaan vain rekrytointiprosessissa mukana oleville osapuolille sekä
palkkahallintoon palkanmaksua varten.
Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman hakijan lupaa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto
- Paperisena tulee vain salassapito-sopimukset, jotka säilytetään palkkahallinnossa, lain
vaatiman ajan.
B. Sähköinen aineisto
- Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja
salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan.
- Sähköinen aineisto säilytetään pysyvästi järjestelmässä.
Hakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt.
Tietojen käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä on järjestelmässä henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja käyttötarpeen mukaisesti määritetyt oikeudet nähdä hakijoiden
tietoja.

10. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus ja
tiedon korjaaminen
11. Rekisterin
yhdistäminen muihin
rekistereihin

Rekisterin palvelinlaitteisto sijaitsee ohjelmatoimittajan tiloissa, joka vastaa suojauksista.
Jokainen hakemuksen jättänyt henkilö saa tunnuksen omaan hakijaprofiiliinsa, jossa hän
voi käydä tarkastamassa ja korjaamassa itseään koskevat tiedot.
Rekisteriä ei yhdistetä muihin rekistereihin.

