
 

Tietosuojaseloste - Työnhakijat 

1. Yleistä 

Nanso Group Oy noudattaa EU-tason yleistä tietosuoja-asetusta käsitellessään 

työnhakijoiden henkilötietoja.  

Tällä tietosuojaselosteella informoimme työnhakijoita heidän henkilötietojensa käsittelystä 

osana rekrytointiprosessia. Työsuhteessa oleville on oma tietosuojaseloste. 

2. Rekisterinpitäjä 

Nanso Group Oy (Y-tunnus 0151534-8) 

Vilhonvuorenkatu 11 A 

00500 Helsinki 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö  

Tietosuojavaltuutettu Kari Poutiainen (tietosuojavaltuutettu@nansogroup.com).  

4. Mikä on henkilötietojen käsittelyn peruste? Miksi keräämme sinusta 

henkilötietoja?  

Käsittelemme henkilötietojasi rekrytointiprosessissa suostumuksellasi. 

Palkatakseen uusia työtekijöitä Nanso Group Oy vastaanottaa, käsittelee ja säilyttää 

työnhakijoiden hakemuksia ja muita työnhakuun liittyviä henkilötietoja. Työnhakija voi 

osoittaa hakemuksen avoinna olevaan työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. 

Rekrytoinnista vastaavat henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen ja hakijaan liittyviä 

henkilötietoja mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään. 

5. Mitä tietoa voimme kerätä sinusta? 

Työnhakuun liittyvät erilaiset tiedot, mm: 

• Hakijan perustiedot (mm. nimi, yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus) 

• Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot 

• Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä 

• Hakijan kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot 

• Hakijan vapaamuotoisesti antamat lisätiedot 

• Suosittelijoiden yhteystiedot ja heidän antamansa työntekijää koskevat tiedot 

• Mahdolliset soveltuvuusarviot 

• Jne. 

6. Mistä saamme sinua koskevat henkilötiedot? 

Henkilötietoja voimme saada useista eri lähteistä, mutta usein työnhakija toimii 

pääasiallisena tietolähteenä antamalla henkilötietoja esim. sähköpostilla, puhelimitse, 

etätapaamisessa (Teams, Meet, tms.) tai fyysisessä tapaamisessa. Työnhakijan 

toimittaessa Nanso Group Oy:lle suosittelijatiedot, tietoa voidaan saada myös 

suosittelijoilta. Jos työnhakija antaa sosiaalisen median yhteystiedot (esimerkiksi LinkedIn 

-tilin osoite), voidaan tietoja hakea myös kyseisestä palvelusta. Suorahakua (ns. 

headhunter) käytettäessä henkilötietoja saadaan myös kyseisen palvelun tarjoajalta. 
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7. Kuka käsittelee tietojani? 

Lähtökohtana on, että pääsy henkilötietoihin annetaan vain silloin, kun se on työtehtävien, 

palvelujen tai velvoitteiden suorittamiseksi välttämätöntä. 

Jos työnhakija lähettää henkilötietoja rekrytointi@nansogroup.com -

sähköpostiosoitteeseen, pääsee henkilötietoihin käsiksi Nanso Groupin johtoryhmä ja 

mahdollisesti rekrytoiva esihenkilö ja tämän esihenkilö. Jos työnhakija lähettää 

henkilötietoja suoraan jonkun henkilön sähköpostiosoitteeseen, pääsee henkilötietoihin 

käsiksi kyseinen henkilö ja mahdollisesti rekrytoiva esihenkilö ja tämän esihenkilö. Jos 

rekrytointiprosessissa käytetään suorahakua (ns. headhunter), pääsee henkilötietoihin 

käsiksi suorahakua tekevä palveluntarjoaja, rekrytoiva esihenkilö ja mahdollisesti tämän 

esihenkilö. 

8. Miten tietojani säilytetään ja suojataan? 

Lähtökohtana on, että henkilötietojasi säilytetään aina luottamuksellisesti ja 

asianmukaisesti suojattuna.  

Paperimuodossa olevat tiedot/dokumentit säilytetään lukitussa kaapissa Nanso Group Oy:n 

tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Lukittuun kaappiin on pääsy vain talous-

/henkilöstöjohtajalla ja toimitusjohtajalla. Sähköisessä muodossa olevat tiedot/dokumentit 

säilytetään asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta fyysisellä lukituksella, palomuurein, 

salasanoin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. 

9. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Työnhakuun liittyen työnhakijaa koskevia henkilötietoja säilytetään enintään 12 

kuukauden ajan, jotta henkilötietoihin voidaan palata myöhemmin mahdollisesti avautuviin 

paikkoihin liittyen.  

10. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Henkilötietoja ei rekrytointivaiheessa luovuteta kolmansille osapuolille, ellei 

rekrytointiprosessissa käytetä ulkopuolista suorahakupalvelun tarjoajaa (ns. headhunter). 

11. Siirretäänkö henkilötietojani EU-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. 

12. Minkälaisia oikeuksia minulla on henkilötietoihini liittyen? 

Sinulla on oikeus seuraaviin: 

• Saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista 

• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista 

• Peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa 

Voit tehdä yksilöidyn pyynnön em. oikeuksien käyttämisestä kirjallisesti osoitteeseen 

tietosuoja@nansogroup.com. Henkilötietojesi suojaamiseksi todennamme henkilöllisyytesi. 

13. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä? 

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä 

sähköpostilla: tietosuoja@nansogroup.com.  

mailto:rekrytointi@nansogroup.com
mailto:tietosuoja@nansogroup.com
mailto:tietosuoja@nansogroup.com

