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SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA / INFORMOINTILOMAKE
EU:n tietosuoja-asetuksen 12, 13, 14 ja 30 artiklat
Päivitetty: 29.9.2020
1. Rekisterinpitäjät

Fysios Group Oy:n ja sen tytäryhtiöt yhteisrekisterinpitäjinä
Fysios Group Oy, Y-tunnus 2674246-7
Annankatu 16 B 49, 00120 HELSINKI

2. Rekisterin nimi

Fysios Group Oy:n rekrytointirekisteri

3. Tietosuojavastaava

Pia Kankare
Annankatu 16 B 49, 00120 HELSINKI
p. 040 766 7298, pia.kankare@fysios.fi

4. Rekisterinpitäjien
edustajat

Fysios valtakunnallisesti:
Pasi Syrjä
Annankatu 16 B 49, 00120 HELSINKI
p. 050 5681575, pasi.syrja@fysios.fi

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on
- hallinnoida työ- ja opiskelupaikkahakemuksia
- rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja
tilastointi ja muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamisen edellyttämät tehtävät
- hakijoiden informoiminen ja muistuttaminen avoimista työpaikoista

6. Käsittelyn
oikeusperusteet ja
käsittelyä koskevat
periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Lakisääteinen velvoite/peruste
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus
- Henkilötietolaki
- Tietosuojalaki
Suostumus
- Fysioksen sisäinen hakemusten käsittely
Fysios käsittelee henkilötietoja
- lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta
läpinäkyvästi (lainmukaisuus, kohtuullisuus, läpinäkyvyys)
- vain edellä ilmoitettuja tarkoituksia varten
(käyttötarkoitussidonnaisuus)
- vain siinä määrin, kuin on tarpeellista (tietojen minimointi)
- tietojen täsmällisyydestä ja ajantasaisuudesta huolehtien
(täsmällisyys)
- vain niin kauan, kuin on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta
(säilytyksen rajoittaminen)
tietojen turvallisuudesta huolehtien (eheys ja luottamuksellisuus)
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7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja Fysioksen työ- ja harjoittelupaikkoja hakevista
henkilöistä. Henkilötunnuksia ei kerätä.

8. Tietojen säilytysaika

Hakemuksia säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä
selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Hakemukset
poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai
kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9. Säännönmukaiset
tietolähteet

Hakijan ilmoittamat tiedot

Henkilötietojen käsittelijät

Tietoja käsittelevät rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt.
Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille
palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän
lukuun. Sopimuksiin on kirjattu salassapitovelvollisuus ja muut
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet.

10. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Fysios Group Oy:n ulkopuolelle.

11. Tietojen luovuttaminen
nimenomaisen
lainsäännöksen nojalla
12. Tekniset ja
Hakemustiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on
organisatoriset turvatoimet salassapitovelvollisuus. Hakemuksiin liittyviä tietoja saavat käsitellä vain
rekrytointiprosessiin tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.
Henkilökunnalle on jaettu tietosuoja koskevat ohjeet ja heidät on
koulutettu henkilötietojen lailliseen käsittelyyn. Henkilökunnan
tietosuoja- ja tietoturvaosaamista pidetään yllä käsittelemällä asiaa
säännöllisesti sisäisissä palavereissa ja koulutuksissa.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
- Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää.
- Työntekijöillä on käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet tietoihin
- Virustorjunta on keskitetty ja päivittyy automaattisesti.
Tietojen käyttöä valvotaan henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.
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13. Rekisteröidyn oikeus
saada pääsy rekisterin
sisältämiin
tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus saada Fysiokselta vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai ei käsitellä. Jos tietoja käsitellään,
hänellä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja saada tässä selosteessa
esitetyt tiedot. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla).
Fysios toimittaa rekisteröidylle hänen pyynnöstään jäljennöksen
käsiteltävistä henkilötiedoista. Pyynnön voi tehdä kirjallisesti, sähköisesti
tai suullisesti toimipaikassa. Tiedot toimitetaan rekisteröidyn pyytämällä
tavalla kuukauden kuluessa pyynnöstä. Määräaikaa voidaan pidentää
enintään kahdella kuukaudella, jos tietoja on paljon tai pyynnön
toteuttaminen on monimutkaista. Rekisteröidylle ilmoitetaan tällöin
viivästymisestä ja sen syystä kuukauden kuluessa pyynnöstä ja kerrotaan
mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja muista
oikeussuojakeinoista.
Jäljennös on maksuton. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä,
niistä voidaan periä hallinnolliset kustannukset kattava kohtuullinen
maksu. Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia,
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi maksun
perimisen lisäksi kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
Rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätietoja rekisteröidyn
henkilöllisyyden varmistamiseksi ennen tietojen antamista.

14. Rekisteröidyn oikeus
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
tiedon oikaisemiseen ja
vaatimuksesta oikaistava rekisterissä olevat, käsittelyn tarkoituksen
poistamiseen sekä käsittelyn
kannalta virheelliset ja epätarkat henkilötiedot sekä täydennettävä
rajoittamiseen
puutteelliset tiedot (EU;n tietosuoja-asetus 16 artikla).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä,
jos niitä on käsitelty lainvastaisesti tai niitä ei enää tarvita niihin
tarkoituksiin, joihin ne kerättiin.
Vaatimuksen tietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi voi tehdä
kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti toimipaikassa.
Rekisteröidyllä on oikeus myös siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siksi ajaksi, kun
rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn sille tekemiä pyyntöjä. Kun
käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun
ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien
suojaamiseksi.
Toimenpiteet pyyntöjen johdosta ovat maksuttomia. Jos kuitenkin
pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos
niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi periä toimenpiteen
suorittamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä
suorittamasta pyydettyä toimea.
Rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätietoja rekisteröidyn
henkilöllisyyden varmistamiseksi ennen pyyntöjen käsittelyä.
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15. Rekisteröidyn oikeus
kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointiin
(oikeus käsittelyn
vastustamiseen)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö
suoramarkkinointia varten. Rekisteröity voi käyttää
vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia
hyödyntäen.

16. Henkilötietojen
tietoturvaloukkauksesta
ilmoittaminen

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa
korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjä
ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta rekisteröidyille ilman aiheetonta
viivytystä. Ilmoituksessa on esitettävä tietosuojavastaavan nimi ja
yhteystiedot, tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset ja
toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on ehdottanut tai toteuttanut
tietoturvaloukkauksen johdosta.
Ilmoitusta ei vaadita, jos reksiterinpitäjä on muuttanut tiedot muotoon,
joka ei ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa
päästä tietoihin tai toteuttanut jatkotoimenpiteitä, joilla varmistetaan,
että korkea riski rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille ei enää toteudu.
Ilmoitusta ei myöskään vaadita, jos se vaatisi kohtuutonta vaivaa.
Tällaisessa tapauksessa käytetään julkista tiedonantoa tai vastaavaa
toimenpidettä, jolla rekisteröidylle tiedotetaan yhtä tehokkaalla tavalla.

17. Rekisteröidyn
oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle
ja muut
oikeussuojakeinot

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle, jos hän
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lakia.
Rekisteröidyllä oi oikeus tehdä valitus myös, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy
toteuttamasta hänen pyyntöjään henkilötietojen oikaisemisesta,
poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.
Valitus osoitetaan:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Rekisteröity voi myös nostaa kanteen rekisterinpitäjää tai henkilötietojen
käsittelijää vastaan tuomioistuimessa.
Jos rekisteröidylle aiheutuu hänen henkilötietojensa laittoman
käsittelyn vuoksi aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus
saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus
aiheutuneesta vahingosta.

Fysios Group Oy
Annankatu 16 B 49, 00120 HELSINKI

www.fysios.fi
e-mail: etunimi.sukunimi@fysios.fi

