Tietosuojakäytäntömme
PT-Palontorjuntapalvelu Oy kunnioittaa henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa ja on sitoutunut
suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Kuvaamme seuraavassa, miten käsittelemme keräämiämme tai antamiasi henkilötietoja ja miten voit
käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi. Tutustu niihin huolellisesti, jotta ymmärrät henkilötietoihisi liittyvät
käytännöt.

Rekisterinpitäjä
Tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä on PT-Palontorjuntapalvelu Oy
(0595923-7), jäljempänä PTP, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Mestarintie 8, 78200 Varkaus

Rekisteristä vastaava henkilö
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on Kaarina Rastas, 040 5142889, kaarina.rastas@ptp.fi

Oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tiedot
Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä rekisteristä vastaavaan. Varaudu todistamaan
henkilöllisyytesi.

Muutokset tietosuojakäytännöissämme
Tämä ilmoitus voi muuttua ajan myötä. Mahdolliset muutokset päivitetään verkkosivustoomme, minkä
jälkeen ne ovat voimassa. Lue tämä ilmoitus aina, kun käytät sivustoamme tai palvelujamme.

Tietosuojakäytäntö: Asiakkaat
Mitä tietoja keräämme sinulta ja miten
Keräämme sinulta asiakas ja mahdollisen sopimussuhteen täyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tietoja,
kuten nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot,
muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, syntymäaika, henkilötunnus, mahdolliset
suoramarkkinointiluvat/-kiellot.
Voit antaa meille tietoa puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Pyydämme sinua antamaan vain niin
paljon tietoa, kuin on tarpeen palvelujemme käyttämiseksi.

Miksi keräämme näitä tietoja
Keräämme näitä tietoja voidaksemme tarjota ja kehittää palvelujamme sinulle tai edustamallesi yritykselle
sekä mahdollisen toimeksiantosopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietojen jakaminen
Saatamme jakaa tietosi valittujen liikekumppaneiden, toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, jos se on
toimeksiantosopimuksen täytäntöön panemiseksi välttämätöntä.

Tietojen säilytysaika
Tietojesi säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietojasi tarvetta
tai sallittua aikaa pitempään.

Tietojen siirto
PTP ei siirrä mitään asiakkaiden/kolmansien osapuolien tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Oikeutesi tietojen suhteen
Sinulla on oikeus tarkistaa hallussamme olevat tietosi.
Oikeus vaatia meitä oikaisemaan virheelliset tietosi ilman aiheetonta viivytystä.
Oikeus vaatia poistamaan hallussamme olevat tietosi, kun meillä ei enää ole tarvetta tai laillista perustetta
säilyttää niitä.
Oikeus pyytää meitä antamaan tietosi siirrettävässä muodossa tai mikäli se on teknisesti mahdollista,
siirtämään tiedot toiselle taholle sillä edellytyksellä, että tämä ei johda muiden henkilöiden tietojen
paljastumiseen.
Oikeus vastustaa sitä, että käsittelemme tietojasi profilointi- tai suoramarkkinointitarkoituksessa.
Oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.
Kun käsittelemme tietojasi suostumuksellasi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi
suostumus. Ennen suostumuksesi peruutusta tehdyt käsittelytoimet pysyvät lainmukaisina.

Tietosuojakäytäntö: Työnhakijat
Mitä tietoja keräämme sinulta ja miten
Meille antamiisi tietoihin voi kuulua ainakin ansioluettelo, saatekirje, nimi, yhteystiedot (osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite), syntymäaika, syntymäkunta, henkilötunnus, kansalaisuus, äidinkieli, ,
tiedot koulutuksesta, tiedot työkokemuksesta, tiedot nykyisestä työpaikasta, tiedot osaamisesta,
voimassaolevat hyväksynnät/luvat, ajokortti, kielitaito, haettavien työtehtävien kannalta välttämättömät
terveystiedot, harrastukset, mahdolliset suosittelijat yhteystietoineen, valokuva, henkilöluottotiedot, tieto
ulkomailla asumisesta, työnhakuprosessiin liittyvät tiedot (esim. toiveet työajasta tai työntekopaikasta),
palkkatoive, mahdollisiin tapaamisiin ja työhaastatteluihin liittyvät tiedot, muut työhakemuksessasi
antamat tiedot jne.
Voit antaa meille tietoja puhelimitse, sähköpostitse, täyttämällä www.ptp.fi sivuiltamme löytyvää Ota
yhteyttä-lomakkeella tai muulla tavoin.

Miksi keräämme näitä tietoja
Voidaksemme rekrytoida henkilökuntaa.
Käytämme näitä tietoja, jotta voimme arvioida työntekijän soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin ja
voimme ottaa sinuun yhteyttä rekrytointiprosessin edetessä ja toimittaa rekrytointiin liittyviä tietoja.
Tietojesi käsittely on tarpeen kanssasi mahdollisesti tekemämme työsopimuksen täytäntöön panemiseksi
tai tätä ennen sovittujen toimenpiteiden (esimerkiksi haastattelu tai alaan liittyvä koulutus) suorittamiseksi.
Käsittely on tarpeen PTP:n ja työnhakijan laillisten etujen turvaamiseksi.

Tietojesi jakaminen
Saatamme luovuttaa tietojasi myös valikoiduille kolmansille osapuolille, kuten työnteon edellytyksenä
olevaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille.

Tietojen säilytysaika
Tietojesi säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietojasi tarvetta
tai sallittua aikaa pitempään. Pääsääntöisesti säilytämme työhakemuksia 1 vuosi niiden saapumisesta

Tietojen siirto
PTP ei siirrä mitään työnhakijoiden tietoja Euroopan talouden ulkopuolelle.

Mitkä ovat oikeutesi tietojen suhteen
Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat tietosi.
Oikeus vaatia meitä oikaisemaan virheelliset tietosi ilman aiheetonta viivytystä.
Oikeus vaatia meitä poistamaan hallussamme olevat tietosi, kun meillä ei ole enää tarvetta tai laillista
perustetta säilyttää niitä, koska niitä ei enää tarvita tai olet peruuttanut antamasi luvan niiden käsittelyyn.
Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.
Oikeus pyytää meitä antamaan tietosi siirrettävässä muodossa, tai mikäli se on teknisesti mahdollista,
siirtämään tiedot toiselle taholle sillä edellytyksellä, että tämä ei johda muiden henkilöiden tietojen
paljastumiseen.
Oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.
Kun käsittelemme tietojasi suostumuksellasi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi
suostumus. Ennen suostumuksesi peruutusta tehdyt käsittelytoimet pysyvät lainmukaisina.

