
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
01.01.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Hakonen Solutions Oy 

Osoite 

Ansatie 4, 01714 Vantaa 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 160 5000 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jenni Toivonen 
Osoite 

Ansatie 4, 01740 Vantaa 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jenni.toivonen@hakonen.fi 

 

3 
Rekisterin 
nimi 

Hakonen Solutions Oy:n rekrytointijärjestelmä 
 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin käyttötarkoitus on Hakonen Solutions Oy:n rekrytointi ja työnhakuun liittyvien tietojen 
käsittely. Rekisterin avulla vastaanotetaan ja käsitellään työnhakuun liittyviä henkilötietoja. Tietoja 
käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

 

Rekisterin pitämisen perusteena on työnhakijan antama suostumus 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri muodostuu seuraavista henkilötiedoista 

 

- työnhakijan perus- ja yhteystiedot 

- työnhakijan koulutustiedot 

- työnhakijan työkokemustiedot 

- työnhakijan pätevyyksiä ja osaamista koskevat tiedot 

- sekä hakemuskirjeen ja ansioluettelon sen mukaisena, miten hakija on ne toimittanut. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot ovat työnhakijan itsensä ilmoittamia. Tietoja muutetaan vain hakijan 
kanssa asioinnin perusteella. Hakonen Solutions Oy ei kerää rekisteriin tietoja muista lähteistä. 

 

Hakemuksen jättänyt saa halutessaan tiedon mitä tietoja hakijasta järjestelmässä on ottamalla 
yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Työnhakija voi pyytää tietojensa päivitystä yhteyshenkilön kautta, 
joka tekee muutokset järjestelmään.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita. 
Työnhakijoita koskevia tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille. 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 Sähköisen hakulomakkeen tiedot siirtyvät työnhakijan tietojen lähettämisen jälkeen järjestelmään, 
jossa niitä säilytetään vain sähköisesti rekrytointia varten. 
 
Arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja 
viranomaissuosituksia.  
 
 
Työnhakijatietoihin pääsevät vain rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt sekä henkilöstöyksikön 
edustajat. 
  
 
 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hakonen Solutions Oy:n sisäisen 
verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hakonen Solutions Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. 
  

 


