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Palvelulla ei ole tietosuojavastaavaa, koska palvelu ei käsittele arkaluontoisia tietoja, ei seuraa 

ihmisiä laajamittaisesti, säännöllisesti ja järjestelmällisesti, eikä ole julkishallinnon toimija. 

Rekisterin nimi 
rekrypalaute.fi -palvelun palautteen antajia koskeva henkilörekisteri 

rekrypalaute.fi -palvelun työnantajia koskeva henkilörekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  
rekrypalaute.fi -palvelussa voi antaa palautetta kirkollisen työnantajan toiminnasta 

rekrytointiprosesseissa. Tarkoituksena on julkisen palautteen kautta edistää hyvien käytäntöjen 

toteutumista rekrytointiprosesseissa. 

Työnantajille palvelu tarjoaa mahdollisuuden kerätä ja hyödyntää omaa toimintaansa koskevaa 

palautetta. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat 

- palautteen antajan suostumus omien tietojensa (sähköposti, ip-osoite) tallentamiseen 

- työnantajan edustajan suostumus tietojensa tallentamiseen palvelun tilausta, työnantajan 

esittelyä, rekrytointien tietoja ja vastineen antamista varten 

- työnantajan toimintaa koskevan palautteen osalta yleinen etu: julkishallinnollisen 

työnantajan julkinen arviointi kuuluu sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen piiriin. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 
Palautteen antajia koskevassa henkilörekisterissä säilötään ainoastaan palautteen antajan 

sähköpostiosoite, ip-osoite sekä työnantajasta annettu palaute. 

Työnantajan edustajien toimintaa koskeva palaute sisältää ainoastaan julkisen viran tai 

luottamustoimen hoitamista tai muussa työnantajaroolissa toimivan tahon toimintaa koskevaa 

arviointia. Työnantajan edustajien tai muiden henkilöiden yksityiselämää koskevan, julkisen 

tehtävän hoitoon liittymättömän tai muun arkaluontoisen tiedon antaminen palveluun on kielletty. 

Työnantajan edustajat voivat tilata maksullisen palvelun, jolla palveluun annetut palautteet 

lähetetään suoraan työnantajan sähköpostiin. Tällöin palvelussa säilötään myös työnantajan 

edustajien antamat sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset laskutustiedot. 

Työnantajan edustajat voivat myös syöttää palveluun työnantajan kuvauksen, rekrytoinnin 

kuvauksen sekä sanallisen vastineen saamaansa palautteeseen. Nämä eivät saa sisältää 

palautteen antajia koskevia henkilötietoja. 

  



Tietolähteet 
Kaikki palautteen antajaa koskevat henkilötiedot saadaan palautteen antajalta itseltään. 

Työnantajan toimintaa koskeva palaute saadaan palautteen antajilta.  

Muut työnantajan edustajia koskevat tiedot saadaan asianosaisilta itseltään. 

Tietojen säilytys ja luovutukset 
Kaikki tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla eikä tietoja siirretä EU:n ulkopuolelle.  

Palautetta antaneiden henkilöiden sähköpostiosoitteita ei luovuteta muille työnhakijoille, työnan-

tajille eikä muille kolmansille osapuolille, ellei luovuttamiseen ole lakiin perustuvaa velvoitetta. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden siirtää koko palvelun henkilötietoineen kolmannelle osapuolelle 

ja sitoutuu ilmoittamaan mahdollisesta siirrosta vähintään 14 vuorokautta ennen siirtoa. 

Henkilötietojen säilytysaika 
Palautteen antajaa tai työnantajaa koskevat henkilötiedot (sähköpostiosoite) säilytetään palvelussa 

kunnes 

- asianosainen itse poistaa tietonsa sähköisen järjestelmän avulla, 

- ylläpitäjä poistaa tiedot palvelusta asianosaisen pyynnöstä, tai 

- on muuten ilmeistä, ettei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. 

Henkilötiedot saattavat säilyä poiston jälkeen lyhyen ajan tietokannan varmuuskopioissa. 

Työnantajien tiedot säilytetään laskutusta ja kirjanpitoa varten kirjanpitolain edellyttämän ajan. 

Työnantajan toimintaa koskeva palaute ja palautteita koskevat vastineet säilytetään palvelussa sen 

aikaa kuin arvioidaan tarpeelliseksi: pääsääntöisesti kaksi täyttä kalenterivuotta. 

Henkilörekisterien suojaus 
Henkilötietoja käsitellään avoimeen lähdekoodiin (WordPress) pohjautuvassa tietojärjestelmässä 

domainhotelli.fi :n palvelimilla Suomessa. Tietojärjestelmän päivittämisestä ja ylläpidosta 

huolehditaan asianmukaisesti. Palvelimen ja käyttäjän välinen yhteys on salattu (https), mutta 

sähköpostitse lähetetyt tiedot eivät välttämättä kulje salatun yhteyden kautta. 

Tietojärjestelmä ei sovellu, eikä sitä käytetä, arkaluontoisen tiedon säilyttämiseen. 

Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus  

- pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin  

- oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista, lukuun ottamatta 

tietoja joiden säilytys perustuu yleiseen etuun (työnantajan toimintaa koskeva palaute) 

- peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa, tämän vaikuttamatta 

suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle 

valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 

rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

Puhelinvaihde: 029 566 6700, Kirjaamo: 029 566 6768 


