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1
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)

Tammelan kunta
Osoite

Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 03-41201, kirjaamo@tammela.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Leena Ahola
lö rekisteriä Osoite
koskevissa
Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050 569 6348 leena.ahola@tammela.fi

3
Rekisterin
nimi

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

FCG / Kuntarekry
Työntekijöiden, viranhaltijoiden ja sijaisten rekrytointi.
Rekrytoinnin tilan hallinta
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän
tietosuojalain 759/2004 ja arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden
mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon.

5
Rekisterin
tietosisältö

Jokaiseen kohdennettuun rekrytointiin on työnantajalla mahdollisuus kerätä
eri sisältöinen tietosisältö seuraavista vaihtoehdoista:
Nimi, osoite, asuinkunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika,
sukupuoli, äidinkieli, työkokemus-, tutkinto-, koulutus- ja sertifiointitietoja,
hakijan kiinnostus tehtäväalueisiin sijaisrekisterissä.
Rekisterin tietosisältö riippuu siitä, mitä tietoja työnhakija itsetään tallentaa.
Avoimeen hakupalveluun jätettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne
työnantajat, joihin työnhakija on hakemuksessa osoittanut kiinnostuksensa ja
joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet työnhakijat voivat tallentaa
rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa
Jokainen työn- tai sijaisuudenhakija täyttää ja päivittää itse omat tietonsa
rekisteriin.
Rekrytoinnin käsittelijä määrittelee hakijan tilan (valittu, ei valittu) rekrytoinnissa.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Ei säännönmukaisia luovutuksia rekisteristä.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen rekisteristä tulostettu manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa työhuoneessa ja lukitussa
kaapissa.
Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen perustuu arkistolain 831/1994
ohjeisiin. Sijaishakemukset säilyvät rekisterissä 6 kk ( ellei hakija ole itse toisin määritellyt) ja
kohdennetun haun hakemukset 2 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään työnantajan ja /tai FCG Talent
Oy:n toimesta.
BATK:llakäsiteltävät tiedot

Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät vain ne rekisteröityneet
työnantajat, joiden orgaisaatioon työhakemus kohdistuu.
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin (käyttäjätunnus, salasana) ja
käyttötapahtumat rekisteröityvät lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa FCG
Talent Oy.
10
Tarkastusoikeus

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa itse tai pyytää tietojensa tarkastusta.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Työnhakija voi itse päivittää järjestelmään tallentamiaan tietoja. Kohdistettuun
hakuun kirjattuja tietoja ei voi päivitää tai korjata hakuajan jälkeen. Tietojen
korjaamista on pyydettävä työnantajalta, jolle hakemus on osoitettu.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille esim.suoramainontaa,
etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta varten.

