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3 Tietosuojaselosteen kuvaus
Tässä
yleisen
tietosuoja-asetuksen
(679/2016/EU)
13
ja
14
artiklojen
mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Eezy käsittelee asiakkaidensa
henkilötietoja julkisissa rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palveluissa.
4 Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakkaita koskevat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti häneltä itseltään. Asiakkaan
suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä myös muualta. Eezy käsittelee
konsernisivujensa asiakkaista muun muassa seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•

etu- ja sukunimet
yhteystiedot (sähköpostiosoite)
maa
ammatti

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Eezyn palveluviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan
kohdistaa palvelujen asiakkaisiin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä
tiedotteilla ja uutiskirjeillä. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin Eezyn oikeutettuun
etuun tiedottaa
asiakkaitaan.
Asiakkaalla
on
oikeus
kieltäytyä
viestinnän
vastaanottamisesta klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä.
6 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen
käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
7 Henkilötietojen suojaaminen

Eezyllä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä
henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin
tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät
tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti
hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot
sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt,
joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.
Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla Eezyn sisäisen verkon
käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen
käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.
8 Henkilötietojen säilytysaika
Palvelun asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
9 Palvelun asiakkaan oikeudet
Palvelun asiakkaalla on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat
oikeudet:
•

•

•

•

•

Palvelun asiakkaalla on oikeus pyytää Eezyltä pääsy itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Osa
henkilötiedoista on mahdollista korjata myös itse verkkopalvelun asiointitilin kautta.
Jos palvelun asiakas esittää korjauspyynnön suoraan Eezylle, korjauspyyntö tulee
yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.
Palvelun asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan
tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Työnhakijan pyyntö poistaa
henkilötiedot Eezyn järjestelmästä kesken palvelun tarkoittaa samalla
palveluprosessin keskeyttämistä kyseisen työnhakijan kohdalla.
Palvelun asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä
vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja
mukaisesti.
Palvelun asiakkaalla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään
koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne
toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja
mukaisesti.
Palvelun asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle
(Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että hänen
henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Palvelun asiakas voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä omalle
palvelun yhteyshenkilölleen.
10 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Eezy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa
https://eezy.fi/fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen. Eezy suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.

