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 Tietojen käsittelyn tarkoitukset
Säteilyturvakeskuksen rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan hakemusten käsittely sekä hakijan ja
rekrytoivan henkilön Valtiolle.fi –järjestelmän käyttöoikeuksien hallinnointi. Hakijan henkilötietojen
kärsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
 Tietojen käsittelyn lakiperusta

Hakijan suostumus ja lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Rekrytoijan Valtiolle.fi –järjestelmän käyttöoikeuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu
lainsäädäntöön (VML 14. §).
 Rekisteröityjen ryhmät

STUKin avoimia työpaikkoja hakevat henkilöt sekä STUKiin avoimia hakemuksia lähettäneet henkilöt.
 Käsiteltävät henkilötiedot
Hakemuksiin liittyvät tiedot:

- hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yhteystieto)

- hakijan hakemuksessa esittämät tiedot itsestään, esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot

- muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja
opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön
ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot.
Hakijan Valtiolle.fi –järjestelmän käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot:
- etunimi, sukunimi
- sukupuoli

- syntymäaika

- osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, maakunta, kunta
- puhelin, matkapuhelin, sähköposti.

Rekrytoijan käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot ovat vastaavat lisättynä Kieku-henkilönumerolla.

 Mistä henkilötiedot ovat peräisin?

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä (hakijoilta) itseltään suoraan tai Valtiolle.fi –palvelun kautta.
 Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja ei säännöllisesti luovuteta STUKin ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa
rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Hakemusasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain (JulkL, 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan
nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n
edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1)
asianomaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

 Siirretäänkö tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille järjestöille tai onko
niillä pääsyä tietoihin?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

 Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat

Rekrytointeihin kohdistetut hakemukset poistuvat Valtiolle.fi -järjestelmästä kuusi kuukautta
prosessin päättämisen jälkeen. Avoimet hakemukset poistuvat järjestelmästä kuuden kuukauden
kuluttua viimeisen tallennuksen jälkeen. Hakijan tiedot poistetaan niiden oltua vuoden käyttämättä.
Ennen poistoa hakijalle ilmoitetaan asiasta. Hakija voi myös itse pyytää tietojensa poistoa. Rekrytoijan
tiedot poistetaan järjestelmän pääkäyttäjän (HR-suunnittelija) tekemän poistopyynnön perusteella
viimeistään silloin kun rekrytoijan virkasuhde päättyy.

Kaikkien hakijoiden hakemukset tallennetaan STUKin asianhallintajärjestelmään ko. asialle, jossa niitä
säilytetään kahden vuoden ajan.
 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.
Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilöllä on myös oikeus saada tiedot poistetuksi mm. jos

•
•
•

suostumus peruutetaan eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
tietojen käyttötarkoitus/käsittely on päättynyt
käsittely on lainvastaista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojen käsittely rajoitetuksi muun muassa, jos rekisteröity
kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai henkilötietojen käsittely on lain vastaista.
Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
oikeus vastustaa käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot toiselle
rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.
Miten teen henkilötietoja koskevan pyynnön STUKille?

Henkilötietoja koskevan pyynnön voi tehdä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
http://www.stuk.fi/tietoa-stukista/tietosuoja. Lomakkeen voi lähettää sähköisesti tai postilla.

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

 Onko henkilötietojen toimittaminen pakollista

Viran/tehtävän hakeminen anonyymisti ei ole mahdollista.
 Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittely perustuu suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa.

 Tieto profiloinnista tai automaattisesta päätöksenteosta
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.
 Oikeussuojakeinot

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaista, rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

