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REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA
Tässä tietosuojaselosteessa kuvattua henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisterinpitäjä
on:
Lähitaksi Oy
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki, Suomi
Mikäli sinulla on tätä tietosuojaselostetta koskevia kysymyksiä, voitte olla yhteydessä
tietosuojavastaavaamme, Toni Mäkelään, osoitteessa tietosuoja@lahitaksi.fi.
TIEDOT, JOITA KÄSITTELEMME
Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu työnhakijoiden ja vuokratyöpalveluita tarjoavan
yrityksen työntekijöiden henkilötietoja koskevaa henkilötietojen käsittelyä. Seuraavassa
kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta ja miten keräämme ne. Kohdassa 3
olemme kuvanneet suorittamamme henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä
käyttötarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi.
Voimme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää erityyppisiä sinua koskevia henkilötietoja.
Käsittelemämme henkilötiedot on koottu yhteen seuraavasti:
A. Perustiedot sisältävät etu- ja sukunimen sekä yhteystiedot;
B. Taustatiedot sisältävät tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta;
C. Työhakemustiedot sisältävät työhakemuksen, ansioluettelon ja työnhakijan
kuvan;
D. Rekrytointitiedot sisältävät työnhakua koskevat muut tiedot, kuten
yhteenvedot haastatteluista;
E. Suosittelijatiedot sisältävät työnhakijan mahdollisia suosittelijoita koskevat
tiedot, kuten yhteystiedot;
F. Soveltuvuustiedot sisältävät tapauskohtaisia henkilö- ja soveltuvuusarviointeja
koskevat tiedot;
Tietoja kerätään suoraan sinulta työnhaun yhteydessä ja kun teet sopimuksen Lähitaksin
kanssa. Soveltuvuustietoja saatamme saada myös ulkopuoliselta soveltuvuustestien

toimittajalta. Vuokratyöntekijöiden osalta tietoja saadaan myös vuokratyöntekijöitä
tarjoavalta yritykseltä, johon rekisteröity on sopimussuhteessa.
KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET
Käytämme henkilötietojasi vain lain salliessa. Useimmiten käytämme henkilötietojasi
seuraavissa tilanteissa:
i. Jos olet antanut suostumuksesi, (GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
ii. Käsittely on tarpeen sopimuksen takia: olemme tekemässä tai olemme tehneet
kanssanne sopimuksen (GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);
iii. Jos käsittely on tarpeen meidän (tai kolmannen osapuolen) oikeutettujen etujen vuoksi
ja sinun etusi ja perusoikeutesi eivät syrjäytä näitä etuja (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f
alakohta).
Olemme esittäneet alla kuvauksen kaikista tavoista, joilla aiomme käyttää henkilötietojasi
ja mihin oikeusperusteisiin käsittelymme perustuu. Olemme myös tunnistaneet, mitkä
ovat oikeutetut intressimme.
Käyttötarkoitus

Tietotyyppi

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Rekrytointi ennalta määriteltyyn
työtehtävään. Rekrytointi ennalta
määrittelemättömään työtehtävään
(avoin hakemus).
Vuokratyöntekijöiden valitseminen
työtehtävään.

(A) Perustiedot

Sopimusperuste:

(B) Taustatiedot

Käsittely on tarpeen sellaisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi,
(C) Työhakemustiedot jossa rekisteröity on osapuolena, tai
sopimuksen tekemistä edeltävien
toimenpiteiden toteuttamiseksi.
(D) Rekrytointitiedot
(E) Suosittelijatiedot
(F) Soveltuvuustiedot

Siltä osin kuin olemme viitanneet oikeutettuun etuumme edellä määritellyn
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena, olemme suorittaneet näiden etujen
tasapainotestin varmistaaksemme, että etusi tai perusoikeudet eivät syrjäytä
oikeutettuja etujamme. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lahitaksi.fi,
jos haluat lisätietoja tasapainotestistä.
HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN
Työnhakijoiden tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille henkilöille ilman
työnhakijan erillistä pyyntöä.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisille Poliisilain 6 §:n poliisitutkinnan mukaisesti.
Lähitaksi käyttää ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyn tukena muun muassa
seuraavissa asioissa:

-

IT-järjestelmien ylläpito ja kehitys

-

Työnhakijana kuljettajalle tehtävät mahdolliset soveltuvuusarvioit

-

Työnhakuprosessissa
käytettävät
mahdolliset
henkilöhakuun erikoistuneet yritykset

ulkoiset

toimijat,

kuten

Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Lähitaksin toimeksiannosta ja
Lähitaksin lukuun. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja
sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti. Tämä taataan muun muassa
organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.
HENKILÖTIETOJEN SIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN
Lähitaksi ei siirrä tai luovuta tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun käsittelyyn liittyviä
henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Rekisterinpitäjä säilyttää työnhakijoiden tietoja 24 kuukauden ajan tietyn työtehtävän
täyttämisen jälkeen. Säilytysaika perustuu yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa
säädyttyihin kanneaikoihin.
TIETOTURVA
Lähitaksi käyttää aina riittäviä suojakeinoja turvatakseen henkilötietojen turvallisen
käsittelyn. Lähitaksi käyttää tietojen suojaamisessa muun muassa seuraavia tapoja:
-

Tiedot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa;

-

Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin;

-

Tietojen käyttö on ohjeistettu organisaatiossa;

-

Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät toimintatavat koulutetaan
työntekijöille;

-

Tiedot on varmennettu ja suojattu asianmukaisesti.

SINUN OIKEUTESI
Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia henkilötietojesi suhteen. Alla on kuvaus näistä
oikeuksista, niiden käyttämisestä ja mahdollisista rajoituksista.
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus:
•

Pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Näin voit saada kopion hallussamme olevista
henkilötiedoista ja tarkistaa, että käsittelemme niitä lain mukaisesti;

•

Pyytää korjaamaan henkilötietojasi, joita käsittelemme. Näin voit korjata
hallussamme olevat puutteelliset tai virheelliset tiedot;

•

Pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämän avulla voit pyytää meitä poistamaan
henkilötietoja, jos ei ole mitään hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä;

•

Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella, jos käsittelymme (tai kolmannen osapuolen käsittely)
perustuu oikeutettuun etuun. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi
käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;

•

Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämän avulla voit pyytää meitä
keskeyttämään sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn esimerkiksi, jos haluat
meidän vahvistavan tietojen paikkansapitävyyden tai käsittelyn syyn;

•

Pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle taholle;

•

Jos käsittelymme perustuu yksinomaan sinun suostumukseesi, sinulla on oikeus
peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällainen peruuttaminen ei vaikuta
suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista.

Sinulla on myös oikeus tehdä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle valitus, jos et ole
tyytyväinen tietosuojakäytäntöihimme. Valituksen voit tehdä tietosuojavaltuutetun
toimistolle osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.
Käyttääksesi mitä tahansa näistä oikeuksista lähestythän kirjallisesti rekisterinpitäjän
tietosuojavastaavaa. Tarkemmat tiedot oikeuksiesi käyttöön liittyvistä käytännöistä
löydät rekisterinpitäjän verkkosivuilla olevalta tietosuojasivulta.
MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain vastaamaan muuttuvia lakisääteisiä,
määräyksiä tai toiminnastamme seuraavia vaatimuksia.

