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SYNLAB tietosuojaseloste – Rekrytointi
Tietosuojainformointia (rekisteriseloste 9.7.2018) on päivitetty:
22.9.2020 organisaation nimi ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
16.2.2022 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten käsittelyperusteiden ja tietosisällön täsmentäminen

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
SYNLAB Suomi Oy (Y-tunnus 2674625-7), Kivihaantie 7, 00310 Helsinki.
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: rekrytointi@synlab.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava@synlab.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Henkilötietoja käsitellään rekrytoinnin toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää SYNLAB Suomi Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työhakemuksia työntekijän valitsemiseksi hakuilmoituksen tai avoimen haun perusteella. Henkilötietoja käsitellään työnhakijan haastattelussa ja valintapäätöksen tekemisessä.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla
kohta 1.a). Työnhakija suostuu henkilötietojen käsittelyyn hakiessaan työpaikkaa. Tarvittaessa toteutettavaan soveltuvuusarviointiin tai vastaavaan pyydetään erillinen suostumus.
Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa rekrytoinnin vaiheessa ilmoittamalla siitä SYNLABille. Tämän jälkeen hakijan tietoja ei käsitellä muutoin kuin mahdollisen oikeutetun edun
perusteella (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1.f) liittyen osoittamiseen rekrytointiprosessin etenemisestä lainvaatimusten mukaisesti tai muun sovellettavan lainsäädännön
noudattamiseen. Henkilötietojen käsittely oikeutettuun etuun perustuen on sallittua silloin, kun
se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
eikä se syrjäytä rekisteröidyn oikeuksia.

3 Käsiteltävät henkilötiedot
Tiedot saadaan työntekijältä itseltään tai työnhakijan ilmoittamilta suosittelijoilta. Terveydenhuoltoalan tehtävään rekrytoitaessa tarkastetaan hakijan oikeus toimia terveydenhuollon ammattilaisena Valviran rekisteristä (JulkiTerhikki).
Rekrytoinnin yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot
- perustiedot ja yhteystiedot, kuten työnhakijan nimi, puhelinnumero, sähköposti tai
muu hakijan antama yhteystieto
- syntymävuosi ilmenee Valviran rekisteristä
- Hakijan itsensä vapaaehtoisesti antamat tiedot, kuten koulutus, tutkinnot/opinnot, työkokemus, äidinkieli, kielitaito, työhistoria, arvio osaamisestaan, harrastukset, luottamustoiminta ja elämäntilanteeseen liittyvät tiedot
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Hakijan antamat tiedot suosittelijoista (nimi ja yhteystiedot)
Suosittelijoiden antamat tiedot tai suosituskirjeet
Mahdollisesti toteutetun soveltuvuusarvioinnin tai muun sovitun arvioinnin tai selvityksen tulokset
Rekrytointiprosessin aikana kertyvät muut tiedot esim. prosessin kulusta ja haastattelijoiden muistiinpanot

Hakijan tietoihin tallennetaan lisäksi:
- Suostumus hakemuksen käyttämisestä muihin hakuihin
- Milloin henkilö on käytettävissä
- Avoimella hakemuksella hakijan täyttämät kiinnostuksen kohteet tulevasta työpaikasta
4 Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

5 Tietojen säilyttäminen
Työnhakuun liittyviä tietoja säilytetään 18 kuukautta hakemuksen jättämisestä, jonka jälkeen
tiedot poistuvat automaattisesti rekrytoinnin järjestelmästä. Muissa järjestelmissä tietoja ei säilytetä. Säilytysaika perustuu SYNLABin oikeutettuun etuun käsitellä tietoja sovellettavan lainsäädännön noudattamisen osoittamiseksi ja SYNLABin oikeuksien puolustamiseksi.

6 Tietojen käsittelyn suojaaminen
Henkilötietoja saavat käsitellä ne SYNLABin työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluu työnhakijan rekrytointiin osallistuminen. Jos SYNLAB ostaa palveluita ulkopuolelta omien palveluiden tueksi, henkilötietojen käsittelystä sovitaan sopimuksella. Rekisterinpitäjä ei aio siirtää
henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista käsittelyä kuten profilointia tai muita vastaavia
toimia. Tietojen suojaus huomioidaan teknisesti sekä organisatorisesti jokaisessa tiedon elinkaaren vaiheessa ja suojauksen tasoa arvioidaan jatkuvasti. Tietoturvatoimenpiteillä ehkäistään luvatonta henkilötietojen käsittelyä ja henkilötietojen tuhoutumista, katoamista tai luvatonta muuttamista.
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7 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
7.1 Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
Tällä tiedoksiannolla pyrimme antamaan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme.
Olethan yhteydessä tietosuojavastaava@synlab.fi, jos kuvauksen tiedot eivät kerro riittävästi
henkilötietojen käsittelystä ja haluat lisää tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Vaihtoehtoisesti
voit laittaa myös nimettömästi asiakaspalautetta: linkki
7.2 Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta
kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
Tarkastaessa henkilökohtaisia tietojasi meidän on tunnistettava tiedon pyytäjä. Voimme pyytää myös epäselvissä tilanteissa tarkentavia lisätietoja.
7.3 Oikeus oikaista tietoja
Voit pyytää meitä oikaisemaan eli korjaamaan tietojasi, jos ne ovat virheellisiä tai vanhentuneita. Jos emme voi toteuttaa oikaisua, sinulle kerrotaan sille lainmukaiset perusteet.
7.4 Oikeus tietojen poistamiseen
Voit pyytää meitä poistamaan tietojasi. Voimme poistaa tietosi, kun niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin, tai kun käsittely on lainvastaista.
7.5 Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Tällöin käsittelemme tietojasi vain
• sinun suostumuksellasi
• jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
• yleisen edun vuoksi, tai
• jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi
Jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien
mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
7.6 Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi,
paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun
etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Lisätietoja oikeuksistasi voit lukea tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

8 Tietosuojavastaava
Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä SYNLABin tietosuojavastaavan:
Sähköposti: tietosuojavastaava@synlab.fi, puhelin: 050 536 0414
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