
Tietosuojaseloste, rekrytoinnit 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Helsinki Shipyard Oy käsittelee 
työhakemuksen jättäneiden henkilöiden henkilötietoja rekrytointien toteuttamiseksi. 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on hakijan tietoja luovuttaessaan antama suostumus.  

Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.  

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty 09.04.2021  

Rekisterinpitäjä 

Helsinki Shipyard Oy 

Laivakatu 1, 00151 Helsinki 
Yritystunnus: FI29998986 

 

Helsinki Shipyard Oy:n tietosuojavastaava vastaa suoraan tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Tietosuojavastaavan tavoittaa telakan keskuksen kautta puh. +358 10 62220  

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tiedot pitävät sisällään hakijan antamat yhteystiedot, koulutustiedot, 
työkokemustiedot, sekä muut hakemuskirjeen, ansioluettelon ja hakijan mahdollisesti 
toimittamien muiden asiakirjojen (esim. suosituskirje, työtodistus) sisältämät tiedot. 

Tietojen säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteen muodostavat hakijoiden HR-järjestelmään antamat tiedot. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa vain rekrytointiin osallistuville henkilöille Helsinki Shipyard 
Oy:ssä. Tietoja ei siirretä EU / ETA -alueen ulkopuolelle. 

Tietojen suojauksen periaatteet 

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisterin tietoihin 
on pääsy ainoastaan rekrytointeja hoitavilla henkilöillä. Mahdollinen paperinen aineisto 
säilytetään lukitussa tilassa ja tuhotaan valinnan päätyttyä. Sähköinen aineisto säilytetään 
Helsinki Shipyard Oy:n HR-järjestelmässä, johon on pääsy ainoastaan rekrytointiin 
osallistuvilla henkilöillä henkilökohtaisen tunnistautumisen kautta.  

Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. 
Henkilöstöä koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä. 



 

 

Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään 12 kuukautta. Hakijalla on mahdollisuus pyytää tietojen hävittämistä 
ennen 12kk määräajan täyttymistä lähettämällä sähköposti osoitteeseen: 
rekry@helsinkishipyard.fi  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia 
henkilötietoja. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada jäljennös 
käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos henkilötiedoissa on puute, virhe tai muu epätarkkuus tai 
mikäli tieto on vanhentunut, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa itseään koskevat 
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. 
Tämä oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä henkilötietoja. 

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Tämä 
oikeus on esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden 
tai käsittelyn lainmukaisuuden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan tietojen oikeellisuuden ja 
käsittelyn lainmukaisuuden varmistamisen ajaksi. 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen 
poistamista.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi), 
mikäli rekisterinpitäjä ei täytä velvoitteitaan rekisterinpitäjänä tai ei muutoin noudata 
sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisteriin ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan 
yhteydessä sähköpostitse: rekry@helsinkishipyard.fi. 

 

 

 


