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Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

TIETOSUOJASELOSTE 

Laatimispäivä 

1.1.2018 

 

1. 

Rekisterin-
pitäjä 

Nimi  

Suomen Energia-Urakointi Oy (SEU), Y-tunnus: 1108971-7 

Osoite 

Ohrahuhdantie 13, 00680 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 010 272 6000 

2. 

Yhteyshenki-
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

 

Nimi 

Minna Rautajoki 

Osoite 

Ohrahuhdantie 13, 00680 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 010 272 6000, rekrytointi@seu.fi 

3. 

Rekisterin 
nimi 

SEU:n sisäisten ja ulkoisten työnhakijoiden henkilö/tietosuojarekisteri 

4. 

Henkilötieto-
jen käsittelyn 
tarkoitus 

SEU käsittelee sisäisten ja ulkoisten työnhakijoiden tietoja, jotka vastaanotetaan SEU:n 
sivustojen tai muiden kanavien kautta. SEU voi kerätä henkilötietoja suoraan hakijoilta sekä 
julkisista tietolähteistä. SEU voi myös toteuttaa taustaselvityksiä ja tallentaa niitä 
rekrytointiprosessin aikana. Näitä henkilötietoja tallennetaan vain tässä tietosuojaselosteessa 
mainituin perustein.  

SEU käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja, joita tarvitaan rekrytointiprosessin etenemisessä ja 
päätöksissä. SEU kerää työntekijöiden tietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin: työnhakijan 
mahdollisuuksien arvioimiseen SEU:n työntekijänä sekä osaamisen, sopivuuden, taitojen ja 
taustan analysoimiseen. Rekisteriin tallennetaan SEU:n rekrytointiprosessin hakuvaiheeseen 
liittyviä olennaisia henkilö-, koulutus-, kokemus- ja osaamistietoja hakijoista niiltä osin kuin se on 
perusteltua rekrytointiprosessin hoitamisen kannalta. Nämä tiedot koskevat mm. perus- ja 
yhteystietoja, koulutusta, osaamista ja työhistoriaa. Järjestelmässä käsitellään henkilötietoja, 
jotta lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja työsuhteen aloittamisen ja rekrytointiprosessin 
velvoitteet saadaan täytettyä. Palkanlaskentaan lähetetään ne henkilötiedot, joita tarvitaan 
ennen työsopimuksen tekoa ja työsuhteen alkamista työsuhteen aikaisen mm. henkilöprofiilin ja 
henkilönumeron luomista varten. 

Hakemukset voivat kohdistua joko johonkin tiettyyn tehtävään ja/tai olla avoimia hakemuksia. 
Työhakijoiden antamia tietoja säilytetään yhden vuoden ajan. Annetun määräajan jälkeen ei 
henkilötietoja voi enää tunnistaa. 

Mikäli rekrytoinnissa edetään työsopimukseen, valitun henkilön rekrytointiprosessin aikana 
antamia henkilötietoja voidaan siirtää osaksi työsuhteen aikaisia henkilötietoja, ja niitä voidaan 
täyttää muihin työsuhteeseen tai työhön liittyviin tarkoituksiin ja mahdollisesti hyödynnetään 
kykyarviointiin ja kehityssuunnitelmiin mahdollisia tulevia tehtäviä ajatellen. Näiden 
henkilötietojen käsittelyä määritellään erillisessä rekisteri-/tietosuojaselosteessa. 

5. 

Rekisterin 
tietosisältö 

SEU:n on käsiteltävä työnhakijoiden henkilötietoja, jotta SEU voi edetä rekrytointiprosessissa. 
Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten sähköpostiosoite. 
Rekisterissä on mahdollista tallentaa mm. rekrytointihakijoiden hakemuksessa ilmoittamat 
henkilö- ja taustatiedot. SEU käsittelee lisäksi mm. seuraavia henkilötietoja sisäisiltä ja ulkoisilta 
työnhakijoilta: yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, 
henkilötunnus, ikä, sukupuoli, koulutus- ja pätevyystiedot, osaaminen, kielitaito sekä työhistoria, 
työkokemus, aloitus- ja päättymispäivät, työnkuvaukset ja työsuhteen tiedot (kuten työtehtävä, 
asema) sekä kiinnostuksen kohteet ja mahdolliset liitetiedostot (kuten hakemus, cv, todistukset), 
kommentit ja kysymykset liittyen SEU:iin, valokuvat, videot, palkkatoive, suosittelijat, mistä 
hakija on kuullut tehtävästä ja mahdollisesti työtehtävässä vaaditut turvallisuusselvitykseen, 
työhöntulotarkastukseen ja huumausainetestauksen tarvittavat tiedot. 
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6. 

Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään kirjallisesti ja suullisesti vain henkilön itsensä suostumuksella. 
Tietolähteitä ovat mm. työntekijä, työntekijän lähettämät tai antamat kanavat (kuten suosittelijat), 
viranomaistahot (kuten turvallisuusselvitykset) ja työterveyshuolto (työhöntulotarkastus 
huumausainetestauksella). 

Työnhakijat kirjaavat itse tietonsa työhakemukseen liitteineen, mikä tallentuu 
työnhakijatietokantaan. SEU voi kerätä henkilötietoja suoraan hakijoilta niin kirjallisesti kuin 
suullisestikin (haastattelut, kyselyt, soveltuvuusarvioinnit) sekä julkisista tietolähteistä. SEU voi 
myös toteuttaa taustaselvityksiä ja tallentaa niitä SEU:n rekrytointiprosessin aikana. Näitä 
henkilötietoja tallennetaan vain tässä tietosuojaselosteessa mainituin perustein. 

7. 

Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekrytoinnin valintaprosessin edetessä SEU luovuttaa työnhakijoiden tietoja rekrytointiin 
osallistuville tahoille. Työnhakijan tiedot voidaan lähettää lisäksi ko. työtehtävän 
liiketoimintavastaavalle, johtoryhmälle sekä ko. liiketoiminnan esimieslinjalle. Lisäksi tiedot 
luovutetaan mm. logistiikkavastaaville ja hallintotyöntekijöille, mikäli työnhakija ollaan 
valitsemassa ko. työtehtävään. Tietoja luovutetaan viranomaisten tarpeisiin lakiin perustuvien 
määräysten perusteella sekä turvallisuusselvitykseen liittyen. 
SEU ei luovuta työnhakijoiden henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin 
ilman työnhakijan lupaa. SEU voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille muihin 
tarkoituksiin seuraavasti: kumppanit, kuten rekrytointiyhteistyökumppani, palkkahallinto tai 
työterveyshuolto, mikäli työnhakija ollaan valitsemassa ko. työtehtävään. SEU voi luovuttaa 
henkilötietoja kumppaneilleen, mikäli rekrytointiprosessi tai liiketoiminta edellyttää sitä. 

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja tallennettaessa ja käsiteltäessä 
SEU ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin sovellettavien tietosuojalakien mukaisiin toimenpiteisiin 
varmistaakseen, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti. Palkkahallintojärjestelmä ja 
rekrytointiyhteistyökumppanit ovat ulkoisen toimijoiden toimittamia ja rekrytointihakemuksessa 
annetut ja tallennetut henkilötiedot tallentuvat näiden ulkoisten toimijoiden järjestelmään. 

8. 

Tietojen siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Ei luovuteta. 

9. 

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Tiedot säädetty salassa pidettäviksi. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa. 
Ulkopuolisten henkilöiden kulku SEU:n alueella on rajattua ja valvottua. Mahdollisesti 
tulostetuista hakutiedoista huolehtivat tietokannan oikeutetut käyttäjät annettujen 
tietosuojaohjeiden mukaisesti. Tulosteita säilytetään ja ne tuhotaan asianmukaisesti. Aineistoa 
ei saa luovuttaa SEU:n ulkopuolelle. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot säädetty salassa pidettäviksi. SEU on sitoutunut estämään työnhakijoiden tietojen 
luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen sekä tietojen 
käsittelemisen tietoturva-asetuksien ja -säännösten mukaisesti. SEU käyttää kohtuullisia 
fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä SEU:n keräämien ja käsittelemien tietojen 
turvaamiseksi, joita toimenpiteitä on mm. suojattu ympäristön toimin: SEU säilyttää 
työnhakijoiden tietoja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojatuissa 
ympäristöissä, joihin on pääsy vain niillä SEU:n rekrytointiprosesseista ja -päätöksistä 
vastaavilla, jotka tarvitsevat tietoja työssään. 
SEU säilyttää työnhakijan henkilötiedot vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetussa 
käyttötarkoituksessa, kuten rekrytointiprosessin loppuunsaattamisessa tai lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämisessä. Säilytämme työnhakijan henkilötiedot lisäksi yhden vuoden ajan 
rekrytointiprosessin päätyttyä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai 
poistamme tiedot turvallisesti. Tietoja voidaan käsitellä myös tilastollisia tarkoituksia varten, 
mutta tällöin tiedot muutetaan anonyymeiksi. SEU päivittää yksityisyydensuojailmoitusta ja 
tietosuojaohjeita tarpeen mukaan. 

Palveluntarjoajan tietokanta ja tiedostot on suojattu sähköisessä liiketoiminnassa tavanomaisilla 
teknisillä menetelmillä. Tallennetut tiedostot sijaitsevat fyysisesti SEU:n käyttämän palvelun-
tarjoajan Fujitsun suojatuilla palvelimilla, joihin SEU:n henkilökunnalla ei ole fyysistä pääsyä. 
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10. 

Tarkastus-
oikeus 

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön, jolloin pyyntö tulee esittää 
kirjallisesti allekirjoitettuna. Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastusoikeutta koskevan 
pyynnön voi toimittaa osoitteeseen: Suomen Energia-Urakointi Oy, Johtoryhmä, Ohrahuhdantie 
13, 00680 Helsinki. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä. Henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä luotettavasti passilla tai muulla 
henkilöllisyystodistuksella. 

11. 

Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. 
Työnhakijalla on myös oikeus pyytää SEU:ia korjaamaan henkilötietoihin sisältyvät virheet. 
Työnhakija voi lähettää SEU:lle pyynnön korjata tiedot kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen: 
Suomen Energia-Urakointi Oy, Johtoryhmä, Ohrahuhdantie 13, 00680 Helsinki. 

12. 

Muut henkilö-
tietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyille sisäisille ja ulkoisille työnhakijoille henkilötietojen käsittelystä informoidaan tällä 
rekisteriselosteella henkilötietojen lähettämisen ja pyytämisen yhteydessä. Rekisteristä ei 
luovuteta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta ja sukututkimusta varten. 

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

 


