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Osoite: Puhelin:  Y-Tunnus: 
Lentokentänkatu 9 B    020 155 6677 0764641-0 
FI - 33900 TAMPERE  

Rekisterinpitäjä 
 
Insecon Oy 
Lentokentänkatu 9B 
33900 TAMPERE 
p. 020 155 6677 
 
 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
 
Juha Jutila 
Lentokentänkatu 9B 
33900 TAMPERE 
p. 020 155 6677 
 
 

Rekisterin nimi 
 
Insecon Oy:n työnhakijarekisteri 
 
 

Rekisterin käyttötarkoitus 
 
Rekisteriin kerätään tietoja, joita Insecon Oy tarvitsee työnhakijoiden rekrytoinnissa 
sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työnhakija voi osoittaa 
hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. 
 
Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuvat työnhakijan antamaan 
suostumukseen (hakemuksen lähettäminen liitteineen katsotaan suostumukseksi). 
Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään 
työnhakijarekisterissä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot 
poistetaan välittömästi tai ne poistetaan puolen vuoden kuluessa 
vastaanottamisesta. 
 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
 
Henkilön (työnhakija) itse antamat tiedot.  
 
 

Rekisterin tietosisältö 
 
Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, 
millaista työtä hakee, koulutus, työkokemus, osaaminen, CV ja hakemusliitteet 
(valokuva, työtodistukset, koulutodistukset) sekä hakijan oma esittely.  
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Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai EU:n/ETA:n ulkopuolelle 
 
Tietoja voidaan siirtää rekrytoinnin edetessä rekisterinpitäjän valikoimille 
yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten 
välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta 
käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. 
 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle. 
 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 
tietoja rekisteriin on talletettu. 
 
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja 
täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, 
puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.  
 
Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Insecon Oy:n 
rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. 
 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. 
hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain 
niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.  
 
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat 
tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja 
muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. 
 
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien 
yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän 
myöntämällä käyttöoikeudella. 
 
 

Tietosuojailmoituksen muuttaminen 
 
Insecon Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä 
sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 
 
Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.  
 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.4.2020. 

 


