Finnairin rekrytointia koskeva tietosuojaseloste

HEI!

HALUAMME VARMISTAA, ETTÄ OLET SELVILLÄ TIETOJESI KÄSITTELYSTÄ.

Tämä Finnair-konsernin rekrytointia koskeva tietosuojaseloste (jäljempänä ”Tietosuojaseloste” tai
”seloste”) antaa sinulle tietoa siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tässä
selosteessa annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) edellyttämät tiedot
sekä kerrotaan Finnairin tavoista käsitellä henkilötietoja.

Tietosuojaseloste koskee kaikkia henkilötietoja, joita Finnair saattaa kerätä sinusta hakiessasi töihin
Finnair Oyj:lle tai johonkin sen tytäryhtiöön: Finnair Cargo Oy:lle, Finnair Flight Academy Oy:lle,
Finnair Kitchen Oy:lle, Finnair Technical Services Oy:lle, Finnair Travel Retail Oy:lle tai Oy
Aurinkomatkoille tai Suntours Ltd Ab:lle.

Jokainen työnantajayritys vastaa omien työnhakijoidensa henkilötiedoista rekisterinpitäjänä.
Henkilötietoihin liittyvien pyyntöjen käsittely on kuitenkin keskitetty suurelta osin Finnair Oyj:n
tehtäväksi.

Jokainen työnantajayritys toimii omien työntekijöidensä tietojen tapauksessa rekisterinpitäjä.
Kaikkien pyyntöjen käsittely on kuitenkin keskitetty Finnair Oyj:n tehtäväksi.

Finnair voi päivittää tietosuojaselostetta ajoittain.

FINNAIRIN YHTEYSTIEDOT

REKISTERINPITÄJÄ
FINNAIR OYJ

Y-tunnus

0108023-3

Osoite

Tietotie 9, 01530 Vantaa

Finnair Cargo Oy (0108057-5)

Tietotie 9, 01530 Vantaa

Finnair Flight Academy Oy (2291914-9)
Pyhtäänkorventie 11–13, 01530 Vantaa

Finnair Kitchen Oy (2423522-6)
Tietotie 8, 01530 Vantaa

Finnair Technical Services Oy (2286606-7)
Turbiinikuja 6, 01530 Vantaa

Finnair Travel Retail Oy (1633153-3)
Tietotie 9, 01530 Vantaa

Oy Aurinkomatkat (Suntours Ltd Ab)
Tietotie 9, 01530 Vantaa

TIETOSUOJAVASTAAVA
Finnair-konsernin tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@finnair.com
Tietotie 9, HOTT
PL 15, 01053 Finnair

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

YKSILÖINTI- JA YHTEYSTIEDOT

Avoimen paikan laadusta riippuen keräämme sinusta perusyksilöintitiedot, kuten koko nimesi,
sukupuolesi, syntymäaikasi, henkilötunnuksesi tai kansalaisuutesi. Lisäksi keräämme yhteystietosi,
kuten osoitteesi, puhelinnumerosi sekä sähköpostisoitteesi.

PÄTEVYYTESI JA AMMATILLINEN PROFIILISI

Käsittelemme

osaamiseesi

ja

pätevyyteesi

liittyviä

tietoja,

kuten

tietoja

kielitaidostasi,

koulutuksestasi ja luvistasi. Voimme käsitellä myös tähän liittyviä todistuksia ja muita dokumentteja,
kuten ansioluetteloasi sekä työ- tai tutkintotodistuksiasi.

Käsittelemme myös ammatilliseen taustaasi liittyviä tietoja, joita voivat olla esimerkiksi aikaisempiin
työpaikkoihin liittyvät tiedot sekä työkokemus.

ARKALUONTEISTEN TIETOJEN KERÄÄMINEN

Rekrytoiva työnantaja ei pääsääntöisesti käsittele rekrytointiprosessin yhteydessä arkaluonteista
henkilötietoa, kuten tietoja terveydestäsi.

Rekrytointiprosessien yhteydessä voimme kuitenkin pyytää terveydenhuollon ammattilaisen
arviointia soveltuvuudestasi haettavaan tehtävään. Tällöin terveydenhuollon ammattilainen (joko
Finnairin Terveyspalveluiden tai ulkopuolisen palveluntarjoajan) antaa rekrytoivalle työnantajalle
lausunnon joko soveltuvuudesta tai soveltumattomuudesta tehtävään.

Miksi keräämme henkilötietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

MITEN TIETOJASI KÄYTETÄÄN

Sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi

Käsittelemme meille rekrytoinnin yhteydessä toimittamiasi henkilötietoja arvioidaksemme
mahdollisuuksiamme solmia kanssasi työsopimus.

Käsittelemme

meille

rekrytoinnin

yhteydessä

toimittamiasi

henkilötietoja

arvioidaksemme

mahdollisuuksiamme solmia kanssasi työsopimus.

Lakisääteisten velvollisuuksiemme perusteella

Mikäli hakemasi tehtävän tai position täyttäminen edellyttää meiltä lakiin perustuvia tarkistuksia
muodollisen pätevyytesi tai soveltuvuutesi varmistamiseksi, voimme käsitellä henkilötietojasi näiden
lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tällaisia velvoitteita saattaa esimerkiksi liittyä
ilmailulainsäädännöstä johtuviin vaatimuksiin.

Mikäli hakemasi tehtävän tai position täyttäminen edellyttää meiltä lakiin perustuvia tarkistuksia
muodollisen pätevyytesi tai soveltuvuutesi varmistamiseksi, voimme käsitellä henkilötietojasi näiden
lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tällaisia lakiin perustuvia velvoitteita nousee
esimerkiksi ilmailulaista.

Suostumuksesi perusteella
Suostumuksellasi voimme hankkia rekrytointiasi varten tietoa muualta kuin suoraan sinulta itseltäsi.
Voimme esimerkiksi teettää henkilöstöarviointiin liittyviä testejä tai ottaa yhteyttä suosittelijaasi.
Suostumuksellasi voimme hankkia rekrytointiasi varten tietoa muualta kuin suoraan sinulta itseltäsi.
Esimerkiksi erilainen testaus rekrytointien yhteydessä tehdään suostumukseen perustuen. Samoin
mahdollisiin suosittelijoihin otamme yhteyttä vain suostumuksellasi.

Oikeutetun edun perusteella
Säilytämme henkilötietojasi tietyn aikaa rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen rekrytoitiin
liittyvien korvausvaatimusten tai oikeudellisten toimenpiteiden varalta.
SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne
on kerätty, elleivät lakisääteiset syyt edellytä tietojen säilyttämistä kauemmin, esim. mahdollisten
valitusten käsittelemiseksi.

Mistä saamme henkilötiedot ja kenelle niitä luovutetaan?
TIETOLÄHTEET
Saamme henkilötietosi pääsiallisesti suoraan sinulta.
Joissakin

olosuhteissa

ja

lain

salliessa,

voimme

saada

tietoja

myös

suosittelijoiltasi,

soveltuvuustestauksista, tai viranomaisilta sekä julkisista rekistereistä.
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, esim. viranomaisille, lakiin perustuvista
syistä.

Tietojesi suojaaminen

MITEN TIETOSI SUOJATAAN

Finnair on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi
suojaamiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi sekä luvattoman käytön estämiseksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietosi suojataan tietojen arkaluontoisuuden ja niihin
liittyvien riskien edellyttämällä tavalla. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niille, jotka tarvitsevat
tietoja ja joilla on järjestelmiin pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia valvotaan.
Tietojärjestelmämme ovat asianmukaisesti suojattuja ja niitä valvotaan. Säännölliset päivitykset,
testaukset ja arvioinnit auttavat varmistamaan jatkuvan turvallisuuden. Henkilöstöämme
koulutetaan jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja ohjeiden
noudattamisessa.
HENKILÖTIETOJEN KANSAIVÄLISET SIIRROT
Henkilötietojasi saatetaan siirtää Finnairin yhteistyökumppaneille ja viranomaisille Suomen ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja niitä saatetaan käsitellä siellä. Toimimme vastuullisesti
siirtäessämme tietojasi. Olemme varmistaneet, että henkilötietojesi suoja on riittävä niillä
lainkäyttöalueilla, joilla niitä käsitellään. Turvaamme erityisesti henkilötietojen siirrot Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden mukaisesti
tai muilla asianmukaisilla suojatoimilla, kuten Privacy Shield -järjestelyllä.

ONGELMATILANTEET
Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan tietosi. Jos henkilötietosi vaarantava tietoturvaloukkaus
kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme sinulle asiasta tietosuojalainsäädännön vaatimusten
mukaisesti määräaikojen puitteissa.

MYÖS OMA TOIMINTASI VAIKUTTAA

Suojataksesi omaa yksityisyyttäsi, noudata mahdollisia rekrytointiprosessin yhteydessä saamiasi
tietosuojaohjeita. Pyydämme myös välttämään arkaluonteisten henkilötietojen lähettämistä meille
suojaamattomalla sähköpostilla rekrytoinnin yhteydessä.

Tietosi ja oikeutesi

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta keräämiimme henkilötietoihin. Pääset tarkastelemaan
hakemuksiasi Saima-rekrytointijärjestelmäämme luomasi tilin kautta. Voit myös olla meihin
yhteydessä tämän sivun kautta, niin kerromme, mitä tietoja käsittelemme sinusta. Poikkeuksena
tästä ovat tilanteet, joissa meillä on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja. Näitä tilanteita voivat olla
liikesalaisuudet ja tilanteet, joissa tietojen antaminen loukkaisi vakavasti sinun tai muiden oikeuksia.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Sinulla on oikeus oikaista tai päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
Voit korjata tietosi ottamalla meihin yhteyttä
täältä löytyvän ohjeistuksen kautta.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmästämme, jos tietojasi ei enää tarvita niihin
tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos niitä on
käsitelty lainvastaisesti, tai jos meillä on oikeudellinen velvollisuus poistaa tiedot.

Poistamme tällaiset henkilötiedot järjestelmistämme viipymättä, ellei meillä ole tietojen käsittelyn
jatkamiselle oikeusperustaa. Oikeusperusta voi olla olemassa, jos meillä on lakisääteinen
velvollisuus säilyttää tiedot tai jos ne on säilytettävä oikeustoimien varalta.

OIKEUS RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ
Joissain tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi, jos tietojasi on
käsitelty ilman laillista perustetta, ja tietojen poistamisen sijaan haluat rajoittaa niiden käsittelyä. Voit
myös pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tilanteissa, joissa olet vastustanut henkilötietojesi
käsittelyä, ja pyyntösi odottaa ratkaisua.

OIKEUS PERUA ANTAMASI SUOSTUMUS
Sinulla on oikeus muuttaa mieltäsi. Voit perua aiemmin antamasi suostumuksen ottamalla meihin
yhteyttä tämän sivun kautta. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan,
ennen suostumuksen perumista tapahtuneen henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä selkeässä ja yleisesti käytössä
olevassa muodossa ja siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin tältä sivulta löytyviä ohjeita noudattamalla.

Saat meiltä vahvistuksen toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim. vahvistus
tietojen poistamisesta). Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja kerromme päätöksen
syyt.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen on maksutonta kerran puolessa vuodessa (6 kk).
Lisäpyynnöistä saatamme periä kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat tai laajat tai selkeästi perusteettomat
pyynnöt.

VALITUKSEN TEKEMINEN

Jos koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen
ja tehdä valituksen.

