Työnhakijoita koskeva tietosuojaseloste
Arla Oy, jäljempänä ”Arla”, kunnioittaa yksityisyyden suojaasi. Tässä tekstissä
kuvataan, miten Arla rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja rekrytoinnin yhteydessä.
Lue tämä teksti huolellisesti, jotta ymmärrät, miten käsittelemme, käytämme
ja luovutamme henkilötietojasi. Jos sinulla on kysymyksiä liittyen siihen, miten Arla käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä Arlaan dataprivacy@arlafoods.com
Tämä selonteko käsittelee seuraavia aiheita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Henkilötietoluokat ja tarkoitukset
Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto
Säilytysaika
Omat oikeutesi
Yhteystiedot
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1.

Henkilötietoluokat ja tarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme seuraavan tyyppisiä sinua koskevia henkilötietoja:

1.1

•
•
•
•
•
•

Henkilö- ja yhteystiedot
Koulutustieto ja työhistoria
Työllistymistoivomukset
Hakemus, CV ja muut mahdolliset liitteet jotka toimitat meille
Mahdollisesti lähettämäsi valokuva
Sekä mahdolliset henkilö- ja/tai kognitiiviset testit, mikäli etenet rekrytoinnissamme. Sinulta saatetaan myös pyytää suosittelijoiden referenssejä sekä portfolioita, mikäli niillä on merkitystä johonkin tiettyyn
työtehtävään.

Käsittelemme antamiasi henkilötietoja ainoastaan rekrytointi tarkoitukseen.
Henkilötietojasi voidaan myös käyttää profiilisi sopiessa samanlaisiin työtehtäviin kun olet aikaisemmin hakenut. Käytämme antamiasi tietoja ainoastaan
niiltä osin, jotta arviointi avoimeen työpaikkaan sopivan työntekijän löytäminen (GDPR 6 art. (1) (b)) sekä aito kiinnostuksemme työsopimuksen kirjoittamiseksi (GDPR 6 art. (1) (f)).
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Halutessasi meiltä ilmoituksia avoimista työpaikoista, käytämme antamiasi yhteystietoja kontaktoidaksemme sinua avoimiin työpaikkoihimme ja uramahdollisuuksiimme liittyen. Yhteystietojesi prosessointi perustuu omaan hyväksyntääsi (GDPR art. 6 (1) (a)). Voit halutessasi milloin tahansa perua ilmoitukset
avoimista työpaikoista.
Mahdollisessa työsopimuksen solmimisen yhteydessä, voimme käyttää persoonallisuustestiesi tuloksia parantaaksemme rekrytointiprosessiamme ja sopivien henkilöiden löytämiseksi liiketoimintamme tueksi.
Keräämme henkilötietoja suoraan hakijoiden tiedoista tai muista julkisista lähteistä (esim. Google ja sosiaalinen media) sekä suosituksia aikaisemmilta työnantajilta (kun tähän on lupa saatu henkilöltä itseltään). Kun keräämme henkilötietojasi yllä kuvattua tarkoitusta varten, annat henkilötietosi vapaaehtoisesti meille voidaksesi tulla arvioiduksi rekrytointiprosessissa ja / tai solmiaksesi kanssamme työsopimuksen. Kun sinusta tulee Arlan työnhakija ja/tai haet
työpaikkaa meillä, sinua ei velvoiteta luovuttamaan meille tietojasi. Mutta, mikäli et luovuta meille henkilötietojasi, seuraukset tästä saattavat olla, ettemme
pysty arvoimaan sinua rekrytointiprosessissa emmekä näin ollen pysty palkkaamaan sinua.
Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto
2.1
Henkilötietojen luovuttaminen
Riippuen hakemuksestasi ja maantieteellisestä alueesta johon olet hakeutumassa, tiedot jaetaan asianomaisten Arla-konserniyhtiöiden kanssa, jotta he
voivat arvioida profiilisi sopivuutta olemassa oleviin, avoimiin työpaikkoihin.
Henkilötietojen siirto muille Arla-konserniin kuuluville yrityksille, perustuu valintaasi hakea työpaikkoja maailmanlaajuisesti (suostumus – GDPR art. 6 (1) (a)
ja art. 49 (1) (a)).
2.

Hakemuksesi yksityistietoja ei jaeta, ellet ole nimenomaisesti ilmaissut, että
olet kiinnostunut tietystä maantieteellisestä alueesta.
Henkilötietojen toimittaminen tietojen käsittelijöiden saataville
Toimitamme henkilötiedot yhteistyökumppaniemme saataville, mukaan lukien IT-toimittajat, henkilötestaajat ym. jotka varastoivat ja käsittelevät henkilötietoja meidän puolestamme. Tällaisia liiketoimintakumppaneita ja toimittajia koskevat Arlan antamat ohjeet henkilötietojen säilyttämisestä ja käsittelystä.
2.2

2

Mikäli Arlan käyttämät testauspalveluntarjoajat sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella, henkilötietojen siirto perustuu EU-komission Privacy Shield järjestelyyn.
3.

Säilytysaika

Kun haet työpaikkaa Arlalta rekrytointijärjestelmämme kautta, sinua pyydetään luomaan hakijaprofiili järjestelmään. Henkilökohtaisessa hakijaprofiilissasi, voit rekisteröidä henkilö-, yhteys- ja koulutustietosi, sekä liittää CV:n ja
hakemuskirjeen. Luomastasi profiilista voit hakea avoimia työpaikkoja ja ladata
relevantin CV:n ja hakemuskirjeesi osaksi hakemusta. Hakemuksesi elää järjestelmässä erillään luomastasi profiilista.
Hakijaprofiili:
Kun luot hakijaprofiilin rekrytointijärjestelmäämme, järjestelmämme poistaa
profiilit 24 kuukauden ajanjakson jälkeen, jos et ole käyttänyt profiiliasi. Kun
kirjaudut järjestelmään, alkaa 24 kuukauden ajanjakso uudelleen. Voit milloin
vain muokata tai poistaa profiilisi.
Työpaikkahakemus:
Kun haet avointa työpaikkaa Arlalla, tallennamme hakemuksesi tiedot rekrytoinnin läpi viennin ajaksi sekä rekrytoinnin päätyttyä seuraavaksi 6 kuukaudeksi. Jos olet hakenut rekrytointijärjestelmämme kautta, voit vahvistaa halustasi jatkaa aktiivisena hakijana Arlan rekrytointijärjestelmässä. Muuten profiilisi poistuu yllämainitun periaatteen mukaan.
Sähköpostitse saadut hakemukset:
Jos olet hakenut työpaikkaa sähköpostin kautta, pidämme hakemuksesi 6 kuukauden ajan rekrytoinnin päätyttyä. Voimme mahdollisesti pyytää lupaa säilyttämään hakemuksen kauemmin kuin 6 kuukautta.
Testien tulokset:
Palkatessamme sinut Arlalle, pidämme testiesi (persoonallisuus- ja/tai kognitiivinen) tulokset seuraavat 10 vuotta. Jos rekrytointiprosessimme ei pääty
palkkaamiseesi, testien tulokset tullaan poistamaan 6 kuukauden kuluessa rekrytoinnin päättymisestä.
Omat oikeutesi
Sinulla on lakisääteisten poikkeusten rajoissa oikeus pyytää pääsyä tietoihin,
joita olemme sinusta tallentaneet ja joita sinuun liittyen käsittelemme.
4.
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Lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan mahdolliset virheelliset henkilötiedot ja rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.
Voit pyytää itsellesi kaikki sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut
meille jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa,
jos käsittelemme tällaisia henkilötietoja perustuen suostumukseesi tai sopimukseen, jonka olet kanssamme tehnyt (tietojen siirtäminen).
Pyynnöstäsi poistamme sinua koskevat henkilötiedot, ellei meillä ole oikeusperustetta käsittelyn jatkamiseksi.
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
Tietuojavaltuutetun toimistolle.

5.

Vastalause

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi jakamista tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi,
voit kieltää henkilötietojesi siirtämisen perustuen sinua kiinnostaviin positioihin (GDPR 6 art. (1) (f)) tai suora markkinointiin, pitäen sisällään profiloinnin.
6.

Yhteystiedot

Kuten edellä on mainittu (kohdissa 4. ja 5.), sinulla on monia oikeuksia henkilötietojesi siirtämistä koskien.
Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi suojaan liittyen tai jos haluat käyttää lain suomia oikeuksiasi. Ota yhteyttä meihin:
Arla Oy
Kotkatie 34
01150 Söderkulla
Sähköposti: dataprivacy@arlafoods.com
7.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.
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