TIETOSUOJASELOSTE 2018
Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat

JFP Executive Search Oy:n tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukainen seloste tietosuojaperiaatteista.
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Rekisterin nimi
JFP Executive Search Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
JFP Executive Search Oy (jäljempänä ”JFP”) tallentaa mahdollisten asiakkaiden,
yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien (jäljempänä ”Yhteistyökumppani)”
tarpeellisia tietoja yhteistyön ja toiminnan mahdollistamiseksi. Tietojen käsittely perustuu
JFP:n oikeutettuun etuun tarjota palveluita, sopimusten täytäntöönpanoon sekä
lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin. 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.
Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisterissä käsitellään tietoja yritysten, yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden
päättäjistä ja yhteyshenkilöistä, palveluprosessien osallistujista sekä muista sidosryhmistä:
• nimi
• yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• tehtävänimike ja työnkuva
• asiakaspalautteet
• työhistoria
• päivämäärä ja pöytäkirjaa siitä, jolloin rekisteröity on tavattu/rekisteröidyn kanssa on
käyty keskustelua
• rekisteröidyn edustaman yrityksen yhteystiedot
• rekisteröidyn edustaman yrityksen julki olevat lisätiedot
• muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
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 säännönmukaiset luovutukset
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.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri 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 palveluntarjoajan lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain
tietyillä ennalta määritellyillä henkilöillä.
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.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistoa
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 toimitusjohtajalle.
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.

