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Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisteri koskien rekrytointia
Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen sekä niiden käytön tämän
rekisteriselosteen mukaisesti.
1. Rekisterin pitäjä
Sataservice Oy, joka toimii rekisterinpitäjänä myös sisaryhtiönsä Sataservice Sähkökonehuolto
Oy:n ja emoyhtiönsä Sataservice Group Oy:n puolesta.
Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma
Y-tunnus 2443811-1
Puh. 0400 230 090
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Noora Kiela
Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma
+358 40 5852124, noora.kiela@sataservice.com
3. Rekisterin nimi
Rekrytointi rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Sataservicelle tulevien työhakemuksien tietojen tallentaminen.
Työnhakija voi osoittaa hakemuksensa tiettyyn avoimeen työtehtävään tai jättää avoimen
hakemuksen. Rekrytoinneista vastaavat henkilöt voivat yhdistää hakemuksen myös muuhun
kuin haettuun tehtävään, hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta.
Henkilön antamia tietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta. Tämän jälkeen hakemukset siirretään
arkistoon, jossa niitä säilytetään kahden (2) vuoden ajan.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuvat työnhakijan tiedot, riippuen siitä mitä tietoja työnhakija täydentää
hakulomakkeeseen, ja siitä mitä tietoja hakulomakkeella kysytään. Tällaisia tietoja ovat
esimerkiksi:
− nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
− CV, aikaisempi työkokemus ja koulutus,
− mistä hakija kuuli työpaikasta
− muut työnhakijan ilmoittamat tiedot
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat työnhakijat itse. Mikäli työnhakija antaa hakemuksessaan suosittelijan,
tietolähteenä saattavat olla myös suosittelijat.
7. Tietojen luovuttaminen
Tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan Sataservicen omaan käyttöön, eikä niitä luovuteta
ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta.
Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoihin on käyttöoikeus vain rekrytoinneista vastaavilla henkilöillä. Manuaaliset
tiedot säilytetään lukittavissa arkistotiloissa/työtiloissa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan
Henkilötietolain 32§ suojaamisvelvoitetta ja 33§ vaitiolovelvollisuutta.
9. Rekisteröidyn informointi
Rekisteriseloste on nähtävillä Sataservicen nettisivuilla www.sataservice.com. Työnhakija saa
hakemuksen jättämisen yhteydessä tiedon siitä, että hänen luovuttamat tiedot tallennetaan
Sataservicen rekrytointi rekisteriin.
10. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö esitetään joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti aiemmin mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisterin vastuuhenkilöt huolehtivat itse huomaamaansa virheen korjaamisesta välittömästi.
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