TIETOSUOJASELOSTE
Seloste on henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Kuntarekry.fi
Tiedonanto on laadittu (pvm): 1.4.2019
1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Ilomantsin kunta, Kunnanhallitus
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043000
Pasi Ruohtula
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043002
pasi.ruohtula(at)ilomantsi.fi

3. Tietosuojavastaava

Minna Kontturi
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043113
minna.kontturi(at)ilomantsi.fi
Ilse Soivanen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043324
tietosuojavastaava(at)ilomantsi.fi
Ilomantsin kunnan henkilöstön rekrytointi.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

6. Rekisterin tietosisältö

Mihin tietojen käsittely perustuu? (artikla 6, erityisten
henkilötietoryhmien osalta artikla 9)
- rekisteröidyn antama suostumus
- sopimus
- yleinen etu/rekisterinpitäjän julkinen valta
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen
siitä, mitä tietoja työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa
hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija itsestään
tallentaa.
Työnhakijan on mahdollista tallentaa Avoin hakemus kuntiin ja
Hakemus keikkatöihin hakulomakkeille seuraavat tiedot
itsestään: nimi, yhteystiedot, työkokemus, suoritetut tutkinnot,
lisä- ja täydennyskoulutus, osaamiset, hakemus tehtävään
vapaa tekstikenttä, kunnat, organisaatiot ja tehtäväalueet,
joihin työnhakija osoittaa kiinnostuksensa, mahdollinen hakijan
liittämä liitetiedosto, työnhakijan määrittämä hakemuksen
säilytysaika sekä keikkalaiseksi ilmoittautuvan
käytettävyystiedot. Avoimeen hakupalveluun ja Keikoille kuntiin
-palveluun jätettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne
kuntatyönantajat, joihin työnhakija on hakemuksessaan
osoittanut kiinnostuksensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä
avoimia hakemuksia.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun
käyttäjiksi rekisteröityneet työnhakijat. Ilomantsin kunta vastaa
omien työnantajakäyttäjien tietojenkäsittelystä
rekrytointijärjestelmässä.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
Kuntarekry.fi, työnhakijatietokanta, joka koostuu
− kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista ja
avoimista rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista.
Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää;
− verkkosivuston julkaisu- ja rekrytointijärjestelmä.
Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä kuntatyönantajat
julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat
julkaisujärjestelmästä automaattisesti, kun hakuaika päättyy.
Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny henkilötietorekisteriä. Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään
työhakemuksensa.
Rekrytointijärjestelmään kertyy työnhakijoiden henkilötietoja
hakemusten jättämisen myötä. Rekrytointijärjestelmässä
kuntatyönantajat käsittelevät työnhakijoiden hakemuksia
hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen.
Rekrytointi suljetaan valitusajan jälkeen.
B. Manuaalinen aineisto
− Hakijoista yhteenvetotaulukko (exel)
Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä
rekisterinpitäjänä toimivalle FCG Talent Oy:lle manuaalista
aineistoa. Ilomantsin kunnan rekrytointityötä tekeville
manuaalista aineistoa syntyy.
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin
käyttötapahtumat rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän
lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin FCG Talent Oy.
Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin.
Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne
rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus
kohdistuu. Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi
käsitellä vain omia henkilötietojaan. Omilla
käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää
omia tietojaan.
FCG Talent Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän
valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät työnhakijoiden
hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan.
Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa
pidettäväksi JulkL 24 § 32 mukaisesti (perhesuhteet,
harrastukset, poliittinen vakaumus). Käsittelyssä noudatetaan
Henkilötietolain 32 § suojaamisvelvoitteita ja 33 §
vaitiolovelvollisuutta.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika

Esim. Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Ei säännönmukaisia luovutuksia.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja
hävittäminen tapahtuu arkistolain 831/1994 8 §:n perusteella
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Järjestelmään rekisteröityneet Ilomantsin kunnan
työnantajakäyttäjät vastaavat hakemusten ja työnhakijoiden
tietojenkäsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen
rekrytointien ja sijaisrekrytointien osalta sekä niiden avointen ja
keikkatyöhakemusten osalta, jotka työnhakijat ovat heille
järjestelmässä osoittaneet.
Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai
FCG Kuntarekry Oy:n toimesta. Niiden avointen hakemusten
osalta, joita ei ole osoitettu mihinkään kuntaan tai
organisaatioon, hävittämisestä vastaa yksin FCG Kuntarekry Oy.
Avoimen hakemuksen jättäneen työnhakijan tiedot ovat
työnantajien käytettävissä 6 kk siitä, kun työnhakija on viimeksi
päivittänyt avointa hakemustaan. Työnhakijat vastaavat omien
tietojensa päivittämisestä ja käytettävyystietojensa ylläpidosta.
Jos työnhakija haluaa hakemuksensa olevan aktiivinen 6 kk:n
jälkeen, hän voi päivittää hakemuksensa. Järjestelmä lähettää
työnhakijalle automaattisesti viestin hakemuksen
vanhenemisesta 14 vuorokautta ennen kuin hakemus
vanhenee. Jos hakija ei päivitä hakemustaan, säilyy se 6 kk:n
voimassaolon jälkeen järjestelmässä 2 vuotta. Hakemukset
hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG
Kuntarekry Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä
ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päättynyt
edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty
kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan
hakemustiedot.
Avoimen hakemuksen kuntiin jättäneen työnhakijan tiedot ovat
työnantajan käytettävissä hakijan määrittämään päivämäärään
asti. Järjestelmä lähettää työnhakijalle automaattisesti viestin
hakemuksen vanhenemisesta 14 vuorokautta ennen kuin
hakemus vanhenee. Työnhakijat vastaavat omien tietojensa
päivittämisestä. Jos työnhakija ei päivitä avointa hakemustaan,
säilyy se työnhakijan määrittämän päivämäärän jälkeen
järjestelmässä 2 vuotta. Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Kuntarekry Oy:n toimesta.
Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden
vähimmäissäilytysaika on päättynyt edellisen vuoden aikana.

Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen,
hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot.
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden
työnhakijoiden hakemukset säilyvät järjestelmässä 2 vuotta
rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Hakemukset hävitetään
rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Kuntarekry Oy:n
toimesta. Työnantajat vastaavat mahdollisten manuaalisten
hakemusten säilyttämisestä ja hävittämisestä omien
arkistonmuodostussuunnitelmiensa mukaisesti. Rekrytoitujen
työnhakijoiden hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja
säilyttämään pysyvästi. Valitsematta jääneiden hakijoiden
hakemuksia saa säilyttää kunkin kunnan asettaman määräajan
mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi vuotta ArkL 8 §
huomioiden. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen
vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan
hakemustiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

FCG Kuntarekry Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä
niiden säilyttämisestä kunkin rekrytoinnin kohdalla kaksi vuotta.
Kerrotaan, mihin rekisteröidyllä on oikeus sekä kuinka pyyntö
tehdään/kenelle osoitetaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus,
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti kirjallisena ja
allekirjoitettuna osoitteeseen: Ilomantsin kunnan Palvelupiste,
Kuntarekry.fi, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi (valmistaudu
todistamaan henkilöllisyytesi)
Sähköinen palvelu

