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Silmäaseman rekrytointirekisterin tietosuojaseloste
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Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Nimi:

Osoite:
Puh.:
2

Silmäasema Optiikka Oy
Silmäasema Sairaala Oy
Silmäasema Oyj
Via Healthcare Group Oy
Jäljempänä ”Silmäasema”
Radiokatu 3.00240 Helsinki
010 301 6000

Tietosuojavastaava
Tuomas Mainio, tietosuojavastaava@silmaasema.fi
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Rekisteröidyt, eli keitä tämä tietosuojaseloste koskee
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Silmäasema käsittelee työnhakijoidensa henkilötietoja.
Työnhakijoilla tarkoitetaan sekä Silmäaseman mahdollisia työntekijöitä että mahdollisia Silmäasemalle
lääkäripalveluja tuottavia itsenäisiä ammatinharjoittajia.
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Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uusien työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekrytointi Silmäasemalle. Tämä sisältää muun muassa työnhakijoiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien
arvioimisen rekrytointitarkoitusta varten, yhteydenpidon työnhakijoihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin,
ja muut rekrytointiprosessiin liittyvät toimet. Siltä osin kuin Silmäasema toteuttaa soveltuvuusarvioita,
näitä koskevien henkilötietojen osalta käsittelyperusteena on työnhakijan suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Silmäaseman oikeutettu etu työnhakijoiden rekrytointiprosessien
toteuttamiseksi.
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Käsiteltävät henkilötiedot
Silmäasema kerää ja käsittelee seuraavia työnhakijoiden henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
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etu- ja sukunimi, syntymäaika;
yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
koulutus- ja ammatillinen tausta, palkkatoive (jos ilmoitettu Silmäasemalle), suosittelijat;
kuva ja haastatteluvideo (jos toimitettu Silmäasemalle tai haastatteluvideointi toteutettu), työhakemuksen ja CV:n sisältämät muut henkilötiedot;
Silmäaseman rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden tekemät arvioinnit; ja
työnhakijasta mahdollisesti tehdyn soveltuvuusarvion sisältämät tiedot.

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti työnhakijalta itseltään ja Silmäaseman henkilöstöltä, joka osallistuu rekrytointiprosessiin. Silmäasema kerää henkilötietoja myös Silmäasemaan sopimussuhteessa olevilta konsulttiyrityksiltä, jos ulkopuolinen konsulttiyritys toteuttaa rekrytoinnin suorahakuna Silmäasemalle
tai jos konsulttiyritys toteuttaa työnhakijasta soveltuvuusarvion tämän suostumuksella.
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Henkilötietojen vastaanottajat (eli mihin henkilötietoja luovutetaan)
Silmäasema luovuttaa työnhakijoiden henkilötietoja Silmäasemaan sopimussuhteessa oleville rekrytointikonsulteille ja rekrytointiyhtiöille niiltä osin, kun kyseinen konsultti tai yhtiö osallistuu työnhakijan rekrytointiprosessiin.
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Silmäaseman alihankkijat käsittelevät Rekisteröityjen henkilötietoja Silmäaseman toimeksiannosta ja lukuun rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Silmäasema huolehtii siitä, että sen alihankkijat käsittelevät
Rekisteröidyn henkilötietoja ainoastaan Silmäaseman ohjeiden mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus
saada tieto Silmäaseman kulloinkin käyttämistä alihankkijoista ottamalla Silmäasemaan yhteyttä kohdassa 12 kuvatun mukaisesti.
Silmäasema ei siirrä työnhakijoiden henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Henkilötietojen säilytysaika
Silmäasema säilyttää työpaikkailmoitusten johdosta saapuneet hakemukset kahden vuoden ajan valintamenettelyn päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen Silmäasema poistaa henkilötiedot.
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Henkilötietojen turvallisuuden varmistaminen
Silmäasema huolehtii siitä, että henkilötiedot on suojattu riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.
Henkilötietoja käyttävät ainoastaan Silmäaseman työntekijät tai Silmäaseman lukuun sopimussuhteessa
olevat tahot, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Silmäaseman ohjeita ja menettelytapoja henkilötietojen
käsittelyssä. Silmäasema myöntää käyttöoikeuksia henkilötietoihin vain nimetyille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kyseisillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihin henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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Rekisteröidyn oikeudet
Työnhakijalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•
•

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Silmäaseman käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan, virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon oikaisemista tai henkilötietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Silmäaseman oikeutettu etu; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Käsittelyn vastustaminen tai henkilötietojen poistaminen johtaa siihen, että Silmäaseman ei ole mahdollista ottaa työnhakijaa huomioon rekrytointiprosessissa. Jos rekisteröity peruuttaa soveltuvuusarvion tekemiseen antamansa suostumuksen, sillä ei ole vaikutusta ennen peruuttamista toteutetun soveltuvuusarvion lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyn on esitettävä edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Silmäasema voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Silmäasema voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Tällöin Silmäasema esittää
rekisteröidylle perusteet pyynnön epäämiselle.
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Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, jos rekisteröity
katsoo, että Silmäasema ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
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Yhteydenotot
Rekisteröidyn on tehtävä kaikki yllä kohdassa 10 mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt,
kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@silmaasema.fi tai postitse osoitteeseen Radiokatu 3., 00240 Helsinki.
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Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Silmäasema voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Silmäasema pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen rekisteröidyille mahdollisista muutoksista
ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Silmäasema kehottaa rekisteröityjä tarkastamaan tämän
tietosuojaselosteen aina saatuaan tiedon sitä koskevista muutoksista.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 01.10.2020
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