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TIETOSUOJASELOSTE 

REKRYTOINTIREKISTERI 
 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

GRK Infra Oy 

Postiosoite: Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa 

Puhelinnumero: 010 321 4110 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@grk.fi 

Rekisterin nimi 

GRK Rekrytointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on uusien työntekijöiden rekrytointi.  

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus 

ja GRK:n oikeutettu etu. Rekisteröity antaa suostumuksensa lähettämällä sähköpostin GRK:n 

verkkosivuilla olevan työpaikkailmoituksen osoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Rekisteröityjen ryhmä 

Työnhakijat. 

Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteri pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavat tiedot:  

- henkilön nimi 

- sähköpostiosoite 

- matka- ja/tai muu puhelinnumero 

- osoitetiedot 

- ansioluettelo 

- (vapaamuotoinen) työhakemus 

- (kuva) 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisteröity lähettää 

henkilötietonsa sähköpostitse GRK:n verkkosivuilla olevan työpaikkailmoituksen osoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen.  
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Henkilötietojen säilytysaika 

Rekrytointiin liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta työnhakemuksen lähettämisen jälkeen. 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai 

ETA:n alueiden ulkopuolelle.  

Henkilötietojen suojaus 

Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne GRK:n työntekijät, joiden työtehtävän kannalta käsittely 

on välttämätöntä. Tietojärjestelmät on suojattu teknisesti ajanmukaisilla järjestelmillä ja 

menetelmillä. Lisäksi käytössä ovat asianmukaiset tilat ja menetelmät paperimuodossa 

talletetun henkilötiedon käsittelyyn ja tallentamiseen siten, että tiedot ovat vain niitä 

tarvitsevien saatavissa. GRK:n henkilöstö on koulutettu suojaamaan henkilötiedot niiden 

luottamuksellisuuden edellyttämällä tavalla.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

- Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

- Oikeus tarkastaa omat tietonsa 

- Oikeus oikaista omia tietojaan 

- Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

- Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä 

- Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

- Oikeus pyytää poistamaan omat henkilötiedot silloin, kun rekisterinpitäjän lakisääteinen 

velvollisuus, sopimusvelvollisuus tai GRK:n oikeutettu etu eivät edellytä tietojen käsittelyä 

tai säilyttämistä 

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Kaikissa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä GRK:n 

tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@grk.fi. 
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