Leppäkoski Group Oy:n tietosuojaseloste
Päivitetty 4.8.2020, henkilötietojen säilyttämisaika
sisällytetty tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojalain (1050 / 2018) mukainen tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Leppäkoski Group Oy
Y-tunnus: 0133023-9
Osoite: Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
Puhelin: 03 45 031
www.leppakoski.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Klaus Iltanen
klaus.iltanen@leppakoski.fi
Puhelin: 044 7503 507
www.leppakoski.fi
2. Rekisterin nimi
Leppäkoski Group Oy:n sidosryhmien yhteyshenkilörekisteri
sekä työnhakijarekisteri.
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää
sidosryhmien henkilötietoja yhteistyöhön, tuotteiden ja
palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyviin
toimenpiteisiin. Henkilötietojen käsittelyperusteina toimivat
sopimussuhde, oikeutettu etu sekä rekisteröidyn antama
suostumus.
Työhakemuksien tietoja käytetään rekrytointitoimenpiteiden
toteuttamisessa ja hallinnoinnissa, hakemusten käsittelyssä,
työntekijän soveltuvuuden arvioinnissa sekä työnhakuun ja
rekrytointiin liittyvässä yhteydenpidossa.
4. Rekisterin tietosisältö
Sidosryhmien yhteyshenkilörekisteri
•
Yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
sekä puhelinnumero
Työnhakijarekisteri
•
koko nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero,
sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja toimipaikka
•
yksilöintitiedot, kuten syntymävuosi
•
koulutustiedot, kuten oppilaitoksen nimi,
tutkintonimike ja opintojen kesto
•
työkokemustiedot, kuten työnantajatiedot,
tehtävänimike ja työsuhteen kesto
•
mahdollisiin henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin
liittyvät tiedot sekä haettava työpaikka
•
työnhakijan itsensä muut hakemuksessaan ja
ansioluettelossaan antamat tiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Sidosryhmien yhteyshenkilöiden sekä työnhakijoiden tiedot
saadaan henkilöiltä itseltään. Sidosryhmien yhteystietoja
voidaan kerätä myös yhteistyöhön, kumppanuuteen ja
sopimuksiin liittyvien velvoitteiden ja toimenpiteiden
yhteydessä.
6. Henkilötietojen säilyttämisaika
Sidosryhmien yhteyshenkilöiden tietoja säilytetään yhtiön
arkistointikäytänteiden mukaisesti.
Työhakemustietoja säilytetään 24 kk rekrytointiprosessin
päättymisen jälkeen tai avoimen työhakemuksen
saapumisesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Leppäkoski-konsernin
tai sen järjestelmätoimittajien ulkopuolelle. Tietoja voidaan
luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääasiallisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Jos järjestelmäteknisistä syistä tietoja joudutaan siirtämään
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, käytämme ainoastaan Privacy
Shield -sertifioituja toimittajia.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä
muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat
tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään
lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten
salassapitosäännösten noudattamista.
Manuaalisesti käsiteltävä henkilötietoja sisältävä paperiaineisto
säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus
tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon
korjaamista. Tarkastus- ja korjaamispyynnöt voi tehdä
www.leppakoski.fi nettisivuilla sekä Ikaalisissa Leppäkoski
Group Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23,
39500 Ikaalinen.
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää
tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin,
mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta
varten ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.
Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on
loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen
tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät linkin
https://tietosuoja.fi kautta.

