Laatimispäivä:29.3.2018
Valtiolle.fi rekrytointijärjestelmän henkilörekisteri

Tietosuoja-asetuksen artikla 30:n mukainen seloste käsittelytoimista

1 a) Rekisterinpitäjä

Nimi

Maistraatit
Osoite

https://www.maistraatti.fi/maistraatit
Muut yhteystiedot

Rekisterinpitäjän edustaja

Nimi

Pia Nykvist-Lindström
Osoite

Puistokatu 29, 70100 Kuopio
Muut yhteystiedot

Sähköposti: pia.nykvist-lindstrom@avi.fi
Puhelin: 0295 016 879
Tietosuojavastaava

Nimi

Aapo Immonen
Yhteystiedot

Sähköposti: aapo.immonen@valtori.fi
Puhelin: 0295 505 029

Rekisterin nimi

Valtiolle.fi rekrytointijärjestelmän henkilörekisteri

1 b) Käsittelyn tarkoitus

Maistraattien rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan hakemusten
käsittely sekä hakijan ja rekrytoivan henkilö käyttöoikeuksien
hallinnointi. Hakijan henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen.
Rekrytoijan
käyttöoikeuksiin
liittyvien
henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön (VML 14. §).

c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
ja henkilötietoryhmistä

Hakemuksiin liittyvät tiedot: hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite,
puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yhteystieto), hakijan
hakemuksessa esittämät tiedot itsestään, esimerkiksi koulutus- ja
työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat
tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset,
työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun
ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot.
Hakijan käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot: etunimi, sukunimi,
sukupuoli, syntymäaika, osoite, postinumero, postitoimipaikka,
maa, maakunta, kunta, puhelin, matkapuhelin, sähköposti.
Rekrytoijan käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot ovat vastaavat lisättynä
Kieku-henkilönumerolla.

e) Henkilötietojen siirtäminen
kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille
järjestöille.

g) Kuvaus teknisistä ja
organisatorisista turvatoimista

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto käsitellään koulutetun henkilökunnan
toimesta tietojen suojaustasoa vastaavassa lukituissa tiloissa.
Hallinnolliset suojamekanismit:
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Kaikki työntekijät antavat vaitiolositoumuksen, jossa henkilö
sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan
salassa
pidettäviä
tietoja.
Jokaisella
työntekijällä
on
vaitiolovelvollisuus tehtävässään.
B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta
ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan,
tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen
suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä
tietojen varmuuskopiointiin.
Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien
perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin. Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi
käytetään hallinnollisia kontrolleja.
Tietolähteet silloin kun tietoja ei
ole saatu rekisteröidyltä

Hakijan erillisellä suostumuksella työnhaun kannalta tarpeellisia
tietoja voidaan hankkia muista tietolähteistä ja tallentaa Valtiolle.fijärjestelmään. Rekrytoijan käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot kerätään
maistraattien
ohjausja
kehittämisyksikön
tekemän
käyttöoikeuspyynnön perusteella.

Artikla 15:n mukainen
rekisteröidyn oikeus saada pääsy
tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä,
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei
käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on itsellään pääsy hakemustietoihin Valtiolle.fi tietojärjestelmän kautta. Muiden henkilötietojen osalta, kuin mihin
rekisteröidyllä itsellään on pääsy Valtiolle.fi-tietojärjestelmän
kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän
edustajalle (tämän selosteen kohta 1).
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen
antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan
maksun (artikla 12 [5]).
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin
kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Artikla 16:n mukainen oikeus
tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot. Pyyntö oikaisusta tulee osoittaa rekisterinpitäjän
edustajalle (tämän selosteen kohta 1).

