Henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste /
Hoiku Oy internet-sivut
1. Rekisterinpitäjä
Hoiku Oy (y-tunnus 2651615-2)
Kokkokallionkatu 2
49400 HAMINA
Puh. 020 7761 700 (vaihde)
Sähköposti: neuvonta@hoiku.fi
Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:
Asiakkuuspäällikkö Mari Westerholm (asiakaspalautteet), puh. 040 714 0213
Henkilöstöpäällikkö Eija Heikkilä (työhakemukset), puh. 040 714 0211
Tietosuojavastaava Toni Jaakkola, puh. 040 764 1916

2. Rekisterin nimi
Hoiku Oy:n internet-sivut ja niihin liittyvät sähköiset lomakkeet

3. Tietojärjestelmät
Tämä seloste koskee osoitteesta www.hoiku.fi löytyviä Hoiku Oy:n internet-sivuja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Sähköisillä lomakkeilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalautteen sekä
työhakemusten kerääminen. Rekistereissä olevia tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin
(esimerkiksi suoramarkkinointiin).
Hoikun internet-sivuilla käytetään evästeitä Google Analytics –kävijätilastointia varten sekä
sivujen sisällönhallinta-alustan teknisen toteutuksen vuoksi. Evästeistä on internet-sivulla
erillinen informaatiopalkki.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Sähköisillä lomakkeilla lähetetyt tiedot tallentuvat taustatietokantaan sekä välitetään
sähköpostilla tiedoksi asiakkuuspäällikölle (palautelomakkeet) tai henkilöstöpäällikölle
(rekrytointilomakkeet). Taustatietokannassa tietoja säilytetään maksimissaan viikon ajan.
Kävijätilastoinnin analytiikkadataa säilytetään 26 kuukauden ajan.
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6. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat sähköisten lomakkeiden kautta Hoikulle
oma-aloitteisesti tietoja luovuttaneet henkilöt.
Kerättävät tiedot / palautelomake:

-

nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
vapaamuotoinen viesti

Kerättävät tiedot / rekrytointilomake:

-

nimi
syntymävuosi
osoite
postinumero ja postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite
koulutustiedot
työkokemus
vapaamuotoinen kuvaus työnhakijasta

Analytiikkapalvelun osalta henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan Google Analytics –palvelussa
käsitellä, ovat kaikki www.hoiku.fi –sivustolla käyvät vierailijat. Hoiku Oy ei vastaa kolmannen
osapuolen suorittamasta tiedonkeruusta eikä pääse tarkkailemaan näitä tietoja yksilötasolla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköisten lomakkeiden tiedot saadaan henkilöltä itseltään. Niihin ei yhdistellä tietoja muista
rekistereistä.

8. Henkilötietojen luovuttaminen
Sähköisillä lomakkeilla saatuja tietoja ei luovuteta Hoiku Oy:n ulkopuolisille tahoille eikä niitä
siirretä EU-maiden ulkopuolelle. Hoikussa sisäisesti tiedot voidaan edelleenohjata sähköpostitse
relevantille vastuuhenkilölle; esimerkiksi rekrytointilomakkeen tiedot voidaan edelleenohjata
toimintojen esimiehille. Google Analytics –kävijätilastoinnin käyttämät Googlen serverit voivat
sijaita EU-alueen ulkopuolella.
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja niitä käsitellään salasanasuojatuissa
ympäristöissä. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja
käytetään vain alkuperäistä käyttötarkoitusta varten.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus vaatia tiedon tarkastamista (sähköiset lomakkeet):
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt häntä itseään koskevat tiedot
henkilötietoja koskevia lakeja ja asetuksia noudattaen. Tarkastusoikeus toteutetaan
osoittamalla kirjallinen pyyntö jollekulle tämän selosteen alussa mainituista vastuuhenkilöistä.
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista (sähköiset lomakkeet):
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Tiedon korjauspyynnön on esitettävä kirjallisesti jollekulle tämän selosteen alussa mainituista
vastuuhenkilöistä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä.
Oikeus tietojen poistamiseen (sähköiset lomakkeet):
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häneen liittyvien henkilötietojen poistamista, mikäli EUtietosuoja-asetuksessa 17 artiklassa määritellyt kriteerit täyttyvät eikä rekisterinpitäjällä ole
lakisääteistä velvoitetta tietojen säilyttämiseen. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja
rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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