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TIETOSUOJASELOSTE 
        
Tämä on Luola Consulting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.  
Viimeisin muutos 20.7.2021. 
 

1  
Rekisterinpitäjä 

Luola Consulting Oy 
Y-tunnus 2969571-5 

Veistämönaukio 1-3 

20100 Turku 

cave@luolaconsulting.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä koske-
vissa asioissa 

 
Turo Rautaoja 

turo.rautaoja@luolaconsulting.fi 

 

3  
Rekisterin nimi 

 
Rekrytointirekisteri 

4  
Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus ja  
peruste 

Rekrytointirekisterin tarkoituksena on rekrytointiprosessiin liittyvä hakemusten ja muiden rekrytointima-
teriaalien käsittely. Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin mahdollistamiseksi. 
 
Käsittelytehtäviä voidaan tarvittavilta osin (esimerkiksi koekäännösten arviointi) ulkoistaa rekisterinpitäjän 
ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tietoja ei 
käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

5  
Rekisterin tieto-
sisältö 

Rekisterin sisältö koostuu rekrytoitavien rekisterinpitäjälle toimittamista hakemuksista, ansioluetteloista, 
koekäännöksistä ja muista vastaavista materiaaleista sekä rekrytointiprosessin aikana tuotetuista materiaa-
leista, kuten haastattelutallenteista ja muistioista. 
 
Rekrytointiprosessin aikana rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: nimi- ja yh-
teystiedot, koulutustiedot, työhistoria ja muut rekisteröidyn toimittamasta hakemuksesta ilmi käyvät tiedot. 
 
Suorista rekrytointiprosesseista säilytetään 5 kalenterivuoden ajan yleiset tiedot hakemuksesta ja rekrytoin-
tiprosessista sekä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliset sähköpostiviestit liitteineen. Haastattelutallen-
teet hävitetään rekrytointiprosessin päätteeksi. Avoimina hakemuksina toimitettujen ansioluetteloiden tie-
dot tallennetaan rekisterinpitäjän rekrytointipooliin 5 kalenterivuoden ajaksi. 
  

6 
Säännön-mukai-
set tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot vastaanotetaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään pääasiassa sähköpos-
titse tai muulla tavoin elektronisesti. Tietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksesta vastaanottaa myös yh-
teistyökumppaneilta. 

7 
Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset ja 
tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksesta tarvittavin osin luovuttaa yhteistyökumppaneille rekrytointi-
prosessin mahdollistamiseksi. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että yhteistyökumppaneille luovutettuja tie-
toja käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän rekrytointiprosessiin osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin 
sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.  
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8 
Rekisterin suo-
jauksen periaat-
teet 

A Manuaalinen aineisto 
 
Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henki-
löillä. Aineistot hävitetään turvallisesti niiden säilytysajan päättymisen jälkeen. 

 

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 
Sähköisiä aineistoja säilytetään EU-alueella sijaitsevissa pilvipalveluissa sekä tarvittaessa rekisterinpitäjän 
työntekijöiden tietokoneilla. Tietojen säilytykseen käytettävät laitteet on suojattu salasanoilla ja palomuu-
reilla, ja ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on pääsy tietoihin. Tietoja voidaan 



   

2 (2) 

varmuuskopiointitarkoituksessa tai rekrytointiprosessin helpottamiseksi siirtää lukitussa tilassa sijaitse-
valle ulkoiselle tallennusasemalle. 
 
Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamukselli-
suus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen. 
 

9 
Tarkastusoikeus 
ja oikeus vaatia 
tiedon korjaa-
mista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut 
tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

10 
Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät  
rekisteröidyn oi-
keudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, 
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekis-
terinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Re-
kisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

11 
Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä ti-
lanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään joko postitse tai sähköpostitse.  

 
 


