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JFP Executive Search Oy:n tietosuojaperiaatteet
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukainen seloste tietosuojaperiaatteista.
Yleisesti henkilötietojen käytöstä
JFP Executive Search (jäljempänä “JFP”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja
mahdollisimman huolellisesti noudattaen Suomen voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Keskeisinä toimintaperiaatteina ovat henkilötietojen yksityisyyden suojan kunnioittaminen
ja hyvien tietosuojaperiaatteiden noudattaminen.
Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja tarkoitus
JFP tallentaa mahdollisten työnhakijoiden (jäljempänä ”Ehdokas”) nimenomaisella
suostumuksella tarpeellisia tietoja Ehdokkaista, jotka liittyvät koulutukseen,
työkokemukseen sekä muihin työnhakuun ja työn tekemiseen liittyviin seikkoihin. Edellä
mainittujen tietojen avulla JFP pyrkii toimittamaan asiakasyrityksilleen näiden yksilöllisiä
tarpeita vastaavia osaajia.
JFP tallentaa mahdollisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien
(jäljempänä ”Yhteistyökumppani”) tarpeellisia tietoja yhteistyön ja toiminnan
mahdollistamiseksi. Yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja JFP:n välisen toimeksiantosuhteen hoitaminen,
ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Muiden kuin välttämättömien
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisteristä löytyvät tiedot liittyvät
rekisteröityjen yhteystietoihin, toimeen ja edustaman yhtiön asioihin.
Tietojen kerääminen
JFP kerää Ehdokkaiden henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan Ehdokkailta itseltään. JFP
kerää Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja pääasiallisesti henkilöiltä itseltään
puhelimitse, tapaamisissa, asiakastilaisuuksissa ja asiakkuussopimusten solmimisten
yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön puitteissa kerätä myös kolmansien
osapuolien ylläpitämistä julkisista rekistereistä.
Tietojen käsittely ja säilyttäminen
Henkilötietoja käsittelevät henkilöt perehdytetään tehtäväänsä ja heidät ohjeisestaan
asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käsittelevät vain ne asiantuntijat,
joiden on tietyn tehtävän hoitamiseksi tarpeellista käsitellä tietoja. Henkilötietoja
käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia tehtävien hoitamisessa tietoonsa saamistaan ja
käsittelemistään henkilötiedoista.
Henkilötietoja säilytetään sähköisessä tietojärjestelmässä, joka on asianmukaisesti suojattu
käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muin soveltuvin teknisin keinoin. Asiakirjamuodossa
olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa arkistossa.

Ehdokkaan henkilötietoja säilytetään kolme (3) vuotta, minkä jälkeen pyydetään
henkilötietojen
päivitystä
sekä
suostumusta
jatkaa
tietojen
säilyttämistä.
Yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään tarpeellinen aika, ellei lainsäädäntö velvoita
säilyttämään tietoja pidempään, esimerkiksi kirjanpitoon tai raportointiin liittyvissä asioissa.
Tietojen säilyttämisaika ja kriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmän käyttötarkoituksen
mukaan. Sopimuksiin liittyviä asiakirjoja säilytetään pääasiallisesti kymmenen (10) vuotta
lakisääteisen, velvoitteiden ja vastuiden takia, ellei JFP:tä velvoittavassa lainsäädännössä tai
oikeuksien toteuttamisen takia ole perusteita säilyttää tietoja pidempään. Yhteisöjen edustajien
henkilötietojen säilyttäminen on riippuvaista siitä, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii
yhteisön edustajana JFP:n suuntaan.
Tietojen luovuttaminen
JFP:n keräämiä henkilötietoja ei luovuteta muille kuin JFP:n toimeksiantajille, ellei
Ehdokas anna muuhun luovutukseen sitä pyydettäessä nimenomaista suostumustaan.
JFP:n keräämiä henkilötietoja Yhteistyökumppaneista voidaan luovuttaa kolmansille
osapuolille hyödynnettäessä JFP:n ulkopuolisia käsittelijöitä ja palveluntarjoajia, liittyen
esimerkiksi taloushallintaan, lakipalveluihin ja IT-järjestelmiin. Henkilötietoja voidaan myös
luovuttaa viranomaisille lainsäädännön niin velvoittaessa. Rekisteröidyn tietoja ei kuitenkaan
luovuteta kolmansille osapuolille ilman aihetta. JFP:n kolmannen osapuolen
yhteistyökumppanit noudattavat EU:n tietosuoja-asetusta sekä Suomen henkilötietolakia.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeus tietoihinsa
Ehdokkailla ja Yhteistyökumppaneilla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tietoihin,
joita heistä on tallennettu henkilörekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna JFP Executive Search Oy:n toimitusjohtajalle. Tämän oikeuden
toteuttamisessa noudatetaan henkilötietolakia.
Yhteystiedot
JFP Executive Search Oy:n rekisteriasioista vastaava henkilö toimitusjohtaja Risto
Wahlroos vastaa mielellään tietosuojaa koskeviin kysymyksiin.
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