Tietosuojaseloste 18.5.2018 (päivitetty 21. 6.2018)
Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-asetuksen (Yleinen tietosuoja-asetus (EU)
2016/679) 13 artiklan mukainen informointivelvollisuus rekisteröidyille työnhakijoille.

Rekisterinpitäjä
eQ Oyj (1625441-9) (jäljempänä eQ) omasta ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta
Osoite: Aleksanterinkatu 19 A, 5. kerros, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6817 8777
Kotisivu: www.eQ.fi
Yhteyshenkilö: Riskienhallinta ja compliance -yksikkö
Sähköposti: eQCompliance(at)eQ.fi

Rekisterin nimi
eQ-konsernin rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
eQ käsittelee rekrytointirekisterissä eQ-konsernista töitä hakeneiden henkilötietoja rekrytointia
varten. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaiseen eQ:n
oikeutettuun etuun käsitellä työnhakijoiden työhakemuksia ja toteuttaa rekrytointeja tai työnhakijan
suostumukseen. Pyydettyjen henkilötietojen toimittaminen on edellytys rekrytointiprosessin
etenemiselle, eikä työsuhdetta voida perustaa ilman vaadittuja tietoja. eQ ei käytä henkilötietoja
automaattisessa päätöksenteossa.

Henkilötietojen tietolähteet
eQ hankkii rekrytointirekisterin tiedot lähtökohtaisesti työnhakijoilta itseltään. Hakemuksen
käsittelyyn liittyvät tiedot eQ saa rekrytoinnissa mukana olevilta eQ-konsernin työntekijöiltä ja
alihankkijoilta.

Henkilötietojen siirto ja luovutus
Rekrytointirekisterin tietoja luovutetaan eQ-konsernin muille yhtiöille ja rekrytointiprosessiin
osallistuville alihankkijoille. Näitä tahoja sitovat samat salassapito- ja muut velvoitteet kuin eQ:ta.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle
eQ ei siirrä rekrytointirekisterin tietoja EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen
eQ säilyttää tiettyyn tehtävään osoitettuja työhakemuksia ja niihin liittyviä henkilötietoja kahden
vuoden ajan hakuajan päättymisestä lukien. Avoimia hakemuksia ja niihin liittyviä henkilötietoja eQ
säilyttää puolestaan vuoden ajan hakemuksen jättämisestä lukien.

Työnhakijan oikeudet
Työnhakijalla on oikeus:








saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin;
oikaista häntä koskevia tietoja;
vaatia ja saada häntä koskevia tietoja poistetuksi;
rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;
vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;
siirtää häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen; ja
kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinoinnissa ja tietyissä muissa
tietosuoja-asetuksen määräämissä tilanteissa.

Työnhakija voi lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liittyvän pyynnön eQ:lle vapaamuotoisesti
tämän tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli työnhakija pyytää pääsyä häntä
koskeviin henkilötietoihin, eQ toimittaa jäljennöksen rekisteriin talletetuista tiedoista joko
kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai osoittaa paikan, jossa rekisteriin talletetut tiedot ovat
nähtävillä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta. eQ voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella, mikäli
pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä sitä edellyttää, ja tästä ilmoitetaan työnhakijalle.
Työnhakijalla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EUjäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty
tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii
tietosuojavaltuutettu.

