Rekisteri-ilmoitus
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Voimisteluseura BounCe Espoo ry, Y-tunnus: 2296917-0
Osoite: Axbodantie 35, 02400 Kirkkonummi
Sähköposti: info@bounce-espoo.fi
Yhteyshenkilö: Hallituksen puheenjohtaja Vuokko Rantanen
Yhteyshenkilön sähköposti: info@bounce-espoo.fi
Rekisteri Voimisteluseura BounCe Espoo ry:n (myöhemmin BounCe) saamista työhakemuksista ja
työnhakuprosessin materiaaleista
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen henkilöiden tietojen hallinta rekrytointiprosessin aikana.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään BounCelle töihin hakeneiden henkilö- ja yhteystietoja ja työnhakuun liittyviä
materiaaleja.
Näitä tietoja ovat:
• henkilön hakemuksen/ansioluettelon mukana antamat henkilötiedot (yleensä nimi, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi)
• mahdollinen ansioluettelo
• hakemus
• muut henkilön lähettämät mahdolliset liitteet
• muistiinpanot mahdollisista keskusteluista (puhelin, sähköposti yms.) työnhakijan ja BounCen välillä
• muistiinpanot mahdollisesta työnhakijan suosittelijan kanssa käydystä keskustelusta
• muistiinpanot mahdollisesta työhaastattelusta
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään hakijoilta itseltään ja lisäksi mahdollisilta suosittelijoilta.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Hakijan sähköpostitse lähettämät tiedot on tallennettu seuran puheenjohtajan ja hakuprosessiin
osallistuvien BounCen työntekijöiden sähköposteihin. Näihin sähköposteihin pääsy on rajattu salasanoin.
Mahdolliset muistiinpanot keskusteluista / haastatteluista tallennetaan puheenjohtajan ja/tai
hakuprosessiin osallistuvien BounCen työntekijöiden tietokoneelle. Käytetyt työasemat on salasanoin
suojattu.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU / ETA -alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään rekisterissä rekrytointiprosessin ajan. Rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen kaikki
tiedot poistetaan. Mikäli BounCe haluaa säilyttää tietoja rekrytointiprosessin jälkeen, kysytään siihen
erillinen lupa kyseiseltä hakijalta.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua rekrytointiprosessiin poistuu);
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. BounCe voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
BounCe voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Seuraus mikäli tietoja ei luovuta
Hakija ei voi olla mukana rekrytointiprosessissa ilman tässä rekisteri-ilmoituksessa määriteltyjen tietojen
luovuttamista.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@bounce-espoo.fi.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus
on viimeksi päivitetty 16.11.2018

