Rekisterinpitäjä
Aikolon Oy
Y-tunnus: 1066657-8
Osoite: Posankuja 3
Postinumero: 90620
Postitoimipaikka: Oulu
Puhelinnumero: 0207790040
Sähköpostiosoite: sales@aikolon.fi
Rekisteriasioita hoitava henkilö
henkilöstöpäällikkö Paula Häkkilä
paula.hakkila@aikolon.fi, p. + 358 44 728 5018
Rekisterin nimi
Aikolon rekrytointirekisteri
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena on
•
•

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden ja oikeuksien noudattaminen
työoikeuden mukaisesti; ja/tai
Rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoa Aikolonille hakevista
työnhakijoista. Henkilö voi hakea tiettyyn tehtävään tai jättää avoimen hakemuksen
saadakseen tietoa työmahdollisuuksista Aikolonista.
Henkilötietoja kerätään ja ylläpidetään seuraavissa tarkoituksissa
•
•
•

Rekrytointiin liittyvät toimenpiteet ja rekrytointiprosessin hallinnointi sekä henkilöstö
resurssoinnin tukeminen
Työhön hakeneiden henkilöiden hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi sekä
osapuolten kommunikointi rekrytointiprosessin yhteydessä.
Päätöksenteko työtehtäviä täytettäessä

Rekisterin tietosisältö
Työnhakijan itse hakemuksessaan ja sen liitteissä antamat tiedot, sekä työnhakijan
rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot, kuten haastatteluajankohdat.
Aikolonin oman rekrytointiprosessin tuottamat tiedot sekä ulkoisten palveluntarjoajien
tuottamat tiedot (esim.testit).
Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja niin kauan kuin ne ovat käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellisia. Tiedot
tuhotaan kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja työnhakijoilta itseltään. Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa
luvan kerätä tietoja myös hänen ammatillisessa tarkoituksessa julkaisemistaan profiileista
(Esim. LinkedIn)
Tietojen luovutukset ja tietojen siirrot
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tiedot ovat vain Aikolonin omaan sisäiseen
käyttöön. Luovutamme henkilötietoja vain voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tai
velvoittamalla tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteritietoja.
Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Rekisterin suojaus
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla,
palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteri säilytetään teknisen ylläpitäjän suojatulla
palvelimella.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

