Pure Hero Oy:n ja Powau Tampere Oy:n tietosuojailmoitus
1. Rekisterinpitäjä
Pure Hero Oy, y-tunnus 2620865-1
Powau Tampere Oy, y-tunnus 2917979-6
Tietosuojavastaava Tapio Syrén
posti@powau.com

2. Kerättävät tiedot
Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin Pure Hero Oy:n ja Powau Tampere Oy:n
liiketoiminnoissa. Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää yksityisen henkilön
tunnistamiseen tai jotka voidaan muutoin yhdistää yksityiseen henkilöön. Käsittelemme pääasiassa
henkilötietoja, jotka saamme suoraan työntekijöiltämme tai asiakkailtamme.
Käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla, jotta voimme
palvella asiakkaitamme, arvioida työnhakijan mahdollisuuksia avoinna oleviin työtehtäviin ja täyttää
velvoitteemme työnantajana. Antamalla meille henkilötietosi hyväksyt tämän
yksityisyydensuojakäytännön menettelytavat ja ehdot.
Henkilötietotyypit, joita enimmäkseen käsittelemme, ovat:
-

-

Perustietoja
o etu- ja sukunimet
o henkilönumero
o suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
o kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
o työsuhteeseen liittyvät tiedot
o työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
o henkilön verotukseen liittyvät tiedot
o osaamiset
o henkilön ansioluettelossaan ja hakemuksessaan ilmoittamat tiedot mukaan lukien mahdolliset
kuvat ja videot
o henkilöarvioinneissa antamiesi tietojen perusteella syntyvät yhteenvedot

Terveydentilaa koskevia tietoja, kuten sairauspoissaolotodistukset
Työsopimukset ja palkanmaksuun tarvittavia tietoja, kuten tilinumerot.
Mitä tahansa muita tietoja, joita asiakkaamme ja työntekijämme toimittavat meille.

3. Tietojen käyttötarkoitus ja tietolähde
Pure Hero Oy:n kanssa työsopimuksen solmivien henkilöiden henkilötietoja käsitellään työnantajan
työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimukseen ja
työsopimuslakiin. Rekrytointeihin liittyen työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään
rekrytointiprosessiin liittyvässä hakijoiden arvioinnissa.
Keräämme tiedot työntekijän kanssa tekemästä työsopimuksesta, työntekijän toimittamasta
hygienia-, salmonella- sekä lääkärintodistuksista sekä viranomaisten toimittamista ilmoituksista,
kuten ulosottomiehen lähettämistä maksukiellosta.
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4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa
yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Pure Hero Oy myy tai muutoin järjestelee
liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen
käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen
käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

6. Rekisterien suojaus
A Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän
tarvitsee työtehtävissään.
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain
tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
käyttöoikeudella.

7. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Henkilöä informoidaan tietojen keräämisestä työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja
rekrytointien osalta työpaikkailmoituksen yhteydessä.
Sinulla on oikeus:
-

pyytää kopio Sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme;
pyytää korjaamaan käsittelemiämme virheellisiä Sinua koskevia henkilötietoja;
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-

pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelemistä tai vastustaa niiden käsittelyä; ja
saada, tietyin ehdoin, henkilötietosi jäsentyneessä, yleisesti käytössä olevassa,
koneluettavassa muodossa, ja välittää nuo tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos katsot, että tietoturvalakien mukaisia oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus jättää valitus
Tietoturvavaltuutetulle.
Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn, tai mikäli haluat käyttää oikeuksiasi
henkilötietojen käsittelyn kohteena, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen posti@powau.com
Pure Hero Oy säilyttää henkilötietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa
käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja
ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.
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