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Rekisterin nimi
JFP Executive Search Oy:n henkilörekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
JFP Executive Search Oy tallentaa rekisteröityjen nimenomaisella suostumuksella
työnhaun ja työntekijöiden palkkaamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Nämä tiedot
(listattuna alla) liittyvät ehdokkaiden koulutukseen, työkokemukseen sekä muihin
työnhakuun ja työn tekemiseen liittyviin seikkoihin. Edellä mainittujen tietojen avulla
tavoitteena on toimittaa asiakasyrityksille näiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia osaajia.
Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisterissä käsitellään rekisteröitävän suostumuksella seuraavia tietoja:
• nimi, syntymäaika
• yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• koulutus sisältäen kuvaukset suoritetuista tutkinnoista, suorituspaikoista ja
suoritusajoista
• kielitaito mukaan lukien tiedot ulkomaan komennuksista
• yhteenveto henkilökohtaisesta tapaamisesta ja haastattelusta
• suosittelijanimet sekä taustaselvitykset
• työhistoria sisältäen kuvaukset työnantajista, tehtävistä ja työsuhteiden kestoista
• hakemuksen saapumispäivä
• tieto JFP Executive Search Oy:n hauista, joihin ehdokas on osallistunut
• päivämäärä, jolloin rekisteröity on tavattu ja/tai haastateltu
• tieto siitä, onko JFP Executive Search Oy:n asiakas palkannut rekisteröidyn
palvelukseensa JFP Executive Search Oy:n haun tuloksena

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröitävät tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
JFP Executive Search Oy ei luovuta henkilörekisterissä olevia henkilötietoja JFP
Executive Search Oy:n ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty
rekisteröidyn suostumusta.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilörekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurein,
salasanoin ja muin teknisin keinoin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana,
jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Palvelimet, joille tietokannat on
tallennettu, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tietyillä
ennalta määritellyillä henkilöillä.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tietoihin, joita hänestä on
tallennettu henkilörekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
yllä mainitulle JFP Executive Search Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Oikeus vaatia tiedon oikaisua
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus saada virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot rekisterissä oikaistua tai
poistettua ilman aiheetonta viivästystä.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

