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TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira
Osoite: PL 210, 00281 HELSINKI (Mannerheimintie 103 B)
Muut yhteystiedot: puh. 0295 209 111(vaihde), kirjaamo

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Nimi: Paula Pallasvirta
Puhelin: 0295 209 111
Sähköposti: paula.pallasvirta

3. Valviran
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Puhelin: 0295 017 333
Sähköposti: tietosuoja

4. Rekisterin nimi

Valviran rekrytointiprosessin henkilörekisteri

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Valviran rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan hakemusten käsittely
Valtiolle.fi järjestelmässä sekä muulla tavoin toimitettujen
hakemusten käsittely. Hakijan henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn suostumukseen.

6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Sisäisen hakijan ja rekrytoivan henkilön käyttöoikeuksien hallinnointi
Valtiolle.fi järjestelmässä. Rekrytoijan käyttöoikeuksiin liittyvien
henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön (VML 14. §).
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: etunimi,
sukunimi, nimike, työsähköposti sekä Kieku-henkilönumero.
Hakija.
Hakijan erillisellä suostumuksella työnhaun kannalta tarpeellisia
tietoja voidaan hankkia muista tietolähteistä ja tallentaa.

8. Tiedon säilytysaika

Sisäisen hakijan ja rekrytoijan Valtiolle.fi järjestelmän
käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot saadaan henkilöstörekisteristä.
Viraston pääkäyttäjä luo käyttöoikeudet tarpeen mukaan.
Valitun hakemus palveluksessaoloaika, muiden kaksi vuotta.
(Arkistolaki 831/1994 8 §, Valviran arkistonmuodostussuunnitelma)
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9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

12. Rekisteröidyn
oikeudet

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.
Hakemukset viedään Valviran asianhallintajärjestelmään.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille
järjestöille.
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto käsitellään koulutetun henkilökunnan
toimesta tietojen suojaustasoa vastaavassa lukituissa
tiloissa.
B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta,
muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu
käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen
suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan,
tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.
Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien
perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin. Toiminnan asianmukaisuuden
valvomiseksi käytetään hallinnollisia kontrolleja.
A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä
on itsellään pääsy hakemustietoihin Valtiolle.fi tietojärjestelmän kautta. Muiden henkilötietojen osalta, kuin
mihin rekisteröidyllä itsellään on pääsy Valtiolle.fitietojärjestelmän kautta, pyyntö osoitetaan kohdassa 2
olevalle taholle.
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen
antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin
perustuvan maksun (artikla 12). Rekisterin sisältämiä tietoja
ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista
päätöksentekoa.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle
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taholle.
D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan
kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei
sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se
tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle,
mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan
kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä
rekistereissä.

13. Tietoja käsittelevät
tahot

Valtiolle.fi järjestelmän pääkäyttäjä Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet).

