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Rekisteristä vastaava taho 
ja yhteystiedot 
 
 
 

Nimi (Y-tunnus) 
Apetit Oyj (0197395-5) 
Osoite 
Sörnäistenkatu 1 A, 00580 Helsinki 
Puhelin 
Apetit Oyj, Puh: +358 10 402 00 
Yhteyshenkilö 
Sari Linnus 
Sähköpostiosoite 
tietosuoja@apetit.fi  

Rekisterin kuvaus Apetit Oyj työnhakijoiden henkilörekisteri  
Miksi ja millä perusteella 
keräämme henkilötietoja 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytoinnin mahdollistaminen 
ja siihen liittyvien palveluiden tuottaminen. Henkilötietojen keräyksen 
perusteena on rekisteröidyn antama suostumus Tietosuoja-asetuksen 
Artikla 6.1 vaatimusten mukaisesti.  
 

Mitä tietoja rekisteri 
sisältää 

• Nimi 
• Osoite 
• Syntymäaika 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Koulutustiedot 
• Työhistoria 
• Osaaminen 
• Kielitaito 
• Muut työn hakemisen kannalta olennaiset tiedot 

 
Mistä keräämme tietoa 
rekisteriin 

Rekisteröidyiltä eli työnhakijoilta itseltään. 

Mihin luovutamme 
henkilötietoja ja miten 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja käsitellään 
palveluntuottajien toimesta IT-palveluiden tuottamisen osana ja lisäksi 
tarkempia henkilöstöarviointeja tehtäessä luovutetaan kolmannen 
osapuolen palveluntarjoajalle näiden arviointien suorittamiseksi. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakijaa informoidaan etukäteen.  
  

Kuvaus henkilötietojen 
siirtämisestä EU:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta tai käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolella  

Miten suojaamme 
henkilötietoja sisältävät 
rekisterit 
 

Rekisterin suojaus varmistetaan erinäisillä hallinnollisilla ja teknisillä 
tietoturvakontrolleilla. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään aina 
luottamuksellisesti ja pääsy rajataan vain vaadittaville henkilöille 
käyttövaltuushallinnan prosessien avulla. Henkilötietoja käsitellään vain 
tarvittaessa ja niiden käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla. 
 
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.  
 

Kuinka kauan ja miten 
säilytämme tietoja 

Rekrytointiin käytettäviä tietoja säilytetään järjestelmässä kahden vuoden 
ajan hakuajan päättymisen jälkeen. Rekisteröity voi pyytää tietojensa 
poistamista ennen määräaikaa alla mainituilla ohjeilla.  
 

Mitä oikeuksia 
rekisteröidyllä on tietoihin 
ja niihin liittyen 

Rekisteröidyllä on Tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavat oikeudet 
omiin tietoihin:  
 

• Oikeus nähdä itsestään tallennetut henkilötiedot 
• Oikeus oikeista omat henkilötietonsa 
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• Oikeus pyytää tietojensa poistamista  
• Oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista 
• Oikeus siirtää henkilötietonsa 
• Oikeus vastustaa tietojensa käyttöä’ 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
 
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit 
ottaa yhteyttä tämän dokumentin alussa mainituilla yhteystiedoilla.    
 

Tämän kuvauksen 
muuttaminen 

Apetit Oyj varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä kuvausta tarvittaessa.  
 
Oleellisten muutosten yhteydessä rekisteröidyille ilmoitetaan muuttuneesta 
kuvauksesta sähköpostilla.   

 


