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Taito-rekrytointijärjestelmä - Tietosuojaseloste 

1  Rekisterinpitäjä 

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab 

Y-tunnus 0984944-9 

sekä 

Turku Energia Sähköverkot Oy  

Y-tunnus 2001717-6 

 

PL 105 (Linnankatu 65) 

20101 Turku 

2  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Henkilöstöjohtaja / Konsernipalvelut 

Puh. (02) 2628 111 

3  Rekisterin nimi 

 Taito-rekrytointijärjestelmän työnhakijarekisteri 

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 

 työhakemusten käsittely 

 analysointi ja tilastointi 

 

Henkilötietoja säilytetään kahden vuoden ajan hakemuksen jättämisestä, jonka 

jälkeen hakemus liitteineen poistuu automaattisesti järjestelmästä. Avoimia ha-

kemuksia säilytetään rekisteröidyn määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta), 

jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti järjestelmästä. 

5  Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

 nimi, yhteystiedot, syntymäaika 

 vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot 

 koulutus- ja työkokemustiedot 

 kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot 

 toivomukset tulevasta työtehtävästä 

 mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot 

 haastattelijoiden muistiinpanot. 

6  Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itsel-

tään hakulomakkeen kautta. Turku Energian henkilöstö kirjaa muistiinpanoja 

työnhakijan tietojen yhteyteen. 
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7  Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 

8  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukai-

sesti. 

9  Rekisterisuojauksen perusteet 

Manuaalinen aineisto 

Tulostetuista hakemuksista huolehtivat tietokannan käyttäjät annettujen ohjei-

den mukaisesti. 

 

Sähköisesti tallennetut tiedot 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työnteki-

jät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä 

on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvo-

taan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasa-

noin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

10  Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. 

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitet-

tuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on vir-

heitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle 

henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

11  Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 

koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 

markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututki-

musta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekiste-

riasioista vastaavaan henkilöön. 

12  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet 

 

13  Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Turku Energia kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden 

muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voi-

vat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Turku Energia suosittelee rekis-

teröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 

 


