
Rekrytointirekisterin  
tietosuojaseloste 
 

Päivitetty 07.02.2019. 

TIETOSUOJA 
Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-ase-
tuksen (EU) 2016/679 13 artiklan mukainen informointi-
velvollisuus rekisteröidyille työnhakijalle.  

REKISTERINPITÄJÄ 
Korkia Oy (2027758-4) (jäljempänä ”Korkia”) omasta ja 
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta. 
 
Osoite: Keskuskatu 8 B (7 krs.), 00100 Helsinki 
Puhelin: +358 (0) 10 523 2200 
Verkkosivu: www.korkia.fi 
Yhteyshenkilö: Compliance ja legal -yksikkö  
Sähköposti: legal@korkia.fi 
 
REKISTERIN NIMI 
Korkia-konsernin rekrytointirekisteri  
(jäljempänä ”rekrytointirekisteri”) 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Korkia käsittelee rekrytointirekisterissä Korkia-konser-
nissa töitä hakeneiden henkilötietoja rekrytointia varten. 
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan mukaiseen (1) Korkian oikeutettuun etuun käsi-
tellä työnhakijoiden työhakemuksia ja organisoida rekry-
tointeja tai (2) työnhakijan suostumukseen.  
 
MISTÄ HENKILÖTIETOJA SAADAAN? 
Korkia hankkii rekrytointirekisterin tiedot ensisijaisesti 
työnhakijalta itseltään. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät 
tiedot Korkia saa rekrytoinnissa mukana olevilta Korkia-
konsernin työntekijöiltä ja mahdollisilta alihankkijoilta. 
 
MIHIN HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS PERUSTUU? 
Työnhakijalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa 
henkilötietoja rekrytoinnin yhteydessä. Henkilötietojen 
vaillinainen toimittaminen voi vaikuttaa rekrytoinnin ete-
nemiseen.  
 
HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS 
Rekrytointirekisterin tietoja luovutetaan Korkia-konser-
nin muille yhtiöille sekä rekrytointiprosessiin osallistuville 
mahdollisille alihankkijoille. Näitä tahoja sitovat samat sa-
lassapito-, henkilötietojen käsittely- ja muut velvoitteet 
kuin Korkiaa. 
 
HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE 
Korkia voi siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ul-
kopuolelle vain (1) perustuen asiakkaan suostumukseen 
tai (2) jos Korkialla on tähän lakisääteinen oikeus tai vel-
vollisuus. 
 

 
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 
Korkia säilyttää avoimia hakemuksia ja niihin liittyviä hen-
kilötietoja kaksitoista (12) kuukautta hakemuksen Kor-
kialle toimittamisesta lukien. Korkia säilyttää johonkin 
tiettyyn tehtävään osoitettuja työhakemuksia ja niihin liit-
tyviä henkilötietoja kuusi (6) kuukautta hakemuksen Kor-
kialle toimittamisesta lukien.  

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
Rekisteröidyllä on oikeus:  

• pyytää Korkialta pääsy häntä itseään koskeviin hen-
kilötietoihin, 

• pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaise-
mista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastus-
taa käsittelyä taikka oikeutta siirtää tiedot järjestel-
mästä toiseen, sekä 

• peruuttaa suostumus häntä koskevien henkilötieto-
jen käsittelyyn. 

Rekisteröity voi lähettää näiden oikeuksien käyttämiseen 
liittyvän pyynnön Korkialle kirjallisesti tai sähköisesti tä-
män tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoittee-
seen.  

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviran-
omaiselle. Suomessa toimiva valvontaviranomainen on 
tietosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Osoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki 
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
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