
 
 

  

Tietosuojaseloste Eliittikatot Oy:n työnhakijoiden henkilötietojen 

käsittelylle 
 

Rekisterinpitäjä 
 

Eliittikatot Oy, y-tunnus 2384016-8 

Yhteystiedot:  

Osoite: Jussilankatu 6 D, 15680 Lahti 

Puhelinnumero: 045 3477 868 

Sähköpostiosoite: mika.aho@eliittikatot.fi  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 
 

Eliittikatot kerää ja käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja uusien työntekijöiden palkkaamista varten. 

Työnhaun yhteydessä henkilötietoja käsitellään työhakemusten vertailemista, henkilöluottotietojen 

käsittelyä, työhaastatteluja sekä päätöksentekoa ja työsopimuksen tekemistä varten.  

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sitä 

edeltävät toimenpiteet rekisteröidyn hakiessa avointa työpaikkaa. Lisäksi käsittelyn oikeusperusteena on 

joissain tapauksissa Eliittikattojen oikeutettu etu käsitellä henkilöluottotietoselvityksiin liittyviä 

henkilötietoja. 

 

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
 

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on käsitellä henkilöluottotietoja työnhakijan luotettavuuden 

arvioimiseksi, kuten Luottotietojen tarkistusoikeudesta Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (2 luku 

5a§) määrätään. 

 

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät 
 

Työnhakijoista käsitellään rekrytointivaiheessa työnhakijan itsestään antamia henkilötietoja. Näitä voivat 

olla nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite), sekä muita 

työnhakijaan liittyviä tietoja, kuten työhistoria, koulutushistoria ja palkkatoive.  

Eliittikattojen internet-sivuilla vierailevista käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla Google Analyticsiä 

varten, minkä avulla voidaan kehittää Eliittikattojen internet-sivujen toimintaa. Näitä tietoja ei kuitenkaan 

millään tavalla yhdistetä työnhakijoihin. 
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Mistä henkilötiedot on saatu? 
 

Eliittikatot saa työnhakijoiden henkilötietoja työnhakijan lähettämästä työhakemuksesta sekä 

työhaastattelun yhteydessä henkilöltä itseltään. 

 

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset 
 

Henkilötietojen antaminen on edellytys työpaikan hakemiseksi. Mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta, 

on työnhakijan arviointi rekrytointivaiheessa käytännössä mahdotonta, eikä henkilöä voida näin ollen pitää 

mukana rekrytointiprosessissa. 

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 

Eliittikatot ei tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia työnhakijoiden henkilötietojen perusteella. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat 
 

Eliittikattojen keräämiä ja käsittelemiä työnhakijoiden henkilötietoja voivat käsitellä Eliittikattojen 

yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti: 

 Google Inc. sähköpostiviestintää ja kalenterimerkintöjä varten 

 Disains Oy Eliittikattojen www-sivujen ylläpidon yhteydessä 

 Suomen Asiakastieto Oy Henkilöluottotietojen käsittelyä varten 

 

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle) 
 

Työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään Eliittikatoilla pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisällä. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa henkilötiedoista saatetaan kuitenkin käsitellä tai 

säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltäessä henkilötietoja Googlen pilvipalveluiden avulla. 

Google varmistaa henkilötietojen turvallisen käsittelyn tarvittavin teknisin ja organisatorisin toimenpitein 

tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja Googlen tietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien löytyy täältä: 

https://cloud.google.com/security/gdpr/.  

 

 

 



 
 

  

Henkilötietojen säilytysaika 
 

Eliittikattojen keräämiä työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään kunkin työnhaun ajan ja hävitetään 

hakuajan päätyttyä, kun päätökset avoimeen tehtävään palkatusta henkilöstä tai henkilöistä on tehty.  

 

Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa. 

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, eli tieto siitä, mitä 

henkilötietoja hänestä on Eliittikattojen työnhakijarekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö 

pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tietopyyntö on esitettävä kirjallisesti 

esimerkiksi lähettämällä sähköpostia samasta sähköpostiosoitteesta, mistä hän on työhakemuksen 

lähettänyt. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa 

rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita työnhakijarekisterissä on. Tietopyyntöön 

vastataan maksutta kerran vuodessa, muutoin veloitetaan hallintopalkkio. 

2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, 

epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja. 

3) Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). 

Henkilötiedot poistetaan työnhakijarekisteristä mm., kun 

a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta, esimerkiksi sen jälkeen, kun avoin 

työpaikka on täytetty 

b. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 

c. Työnhakija pyytää työhakemuksensa poistettavaksi 

4) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli 

a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, 

jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen 

sijaan niiden käytön rajoittamista 

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 

puolustamiseksi 

5) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 

tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen 

asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on 

tapahtunut. 

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla tarvittaessa yhteyttä rekisterinpitäjään, 

ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot. 

 

Evästekäytännöt 
 

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.  



 
 

  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista 

varten, mm. verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää 

evästeitä ja muita vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme 

paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet 

verkkosivuillamme olevan evästeasetusten avulla. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa 

verkkosivun käytettävyyteen. 

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.3.2022. Aiemman version tietosuojaselosteesta voi 

pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot. 

 


