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1.

Rekisterin pitäjä

1. Rekisterin pitäjä

Bolt Group Oy (jäljempänä “Yhtiö”)
Heikkiläntie
00120 Helsinki
Bolt Group 7D,
Oy (jäljempänä
“Yhtiö”)
2797046-1
Heikkiläntie 7D, 00120 Helsinki

2797046-1

2.
hoitava henkilö:
henkilö:
2. Rekisteriasioita
Rekisteriasioita hoitava
Hannele Piri
Hannele
Piri
Puh.
040
594
Puh. 040 5945030
5030
hannele.piri@bolt.works
3. Rekisterin nimi

3.
Bolt Rekisterin
Group Oy:nnimi
asiakasrekisteri
Vuokratyönhakijoiden (jäljempänä ”työnhakija”) ja –tekijöiden (jäljempänä ”työntekijä”) tietoja sisältävä
rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bolt Group Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn
Rekisteri
sisältää
tietoja
työnhakijoista,
jotka tilanneiden,
ovat tarpeentilauksen
työnhakijan
rekrytoinnissa
ja
tarkoituksena
on sellaisia
toimia Bolt
Group
Oy:n uutiskirjeen
tehneiden
tai tapahtumaan
selvitettäessä
työnhakijoiden
soveltuvuutta
asiakasyritysten
tarjoamiin Bolt
työtehtäviin.
Lisäksi
ilmoittautuneiden
luonnollisten
henkilöiden Yhtiön
yhteystietoja asiakasrekisterinä.
Group Oy:n
sisäisesti
rekisteri
sisältää
sellaisia
tietoja
Yhtiön
työnhakijoista
ja
työntekijöistä,
jotka
ovat
tarpeen
Yhtiö
ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat Bolt Group Oy:n sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri
työsuhdeasioiden
ja niihin
liittyvien työnantajavelvoitteiden
sekä Bolt Group Oy:n
tilaustietokanta.
Rekistereissä esiteltyjähoitamisessa.
henkilötietoja voidaan käsitellä Bolt Group
Oy:n kuuluvissa yksiköissä henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja Bolt Group Oy tarvitsee, jotta
tilaukset voidaan käsitellä ja vahvistaa. Lisäksi tietoja tarvitaan, jotta asiakas voi vastaanottaa tilauksiinsa
5. Rekisterin tietosisältö
liittyvän tiedon Bolt Group Oy:ltä. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä
palvelujamme.
Mikäli
käyttäjäseuraavat
ei hyväksy
näitä ehtoja,
käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.
Rekisteriin
voidaan
tallentaa
työnhakijan
perustiedot:

• käsitellään
etu- ja sukunimi
Tietoja
sovittujen palvelujen tuottamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen,
• yhteystiedot
(postiosoite,
koti- ja matkapuhelinnumero,
sähköpostiosoite)
laskutukseen,
asiakassuhteen
hoitamiseen
ja kehittämiseen liittyen
sekä anonyymisti tilastollisiin
• henkilötunnus, mikäli työnhakija on aikaisemmin ollut Yhtiön työntekijä tai mikäli
tarkoituksiin.
työsopimuksen tekemisestä on jo sovittu
Tietoja
käytetään
myös mainontaan,
markkinoinnin
kohdistamiseen
• Pankkiyhteystiedot,
mikälimarkkinointiin,
työnhakija onsuoramarkkinointiin
aikaisemmin ollutjaYhtiön
työntekijä
tai mikäli
asiakkaille,
viestinnän
välitystietoja
kuitenkin
vain
asiakkaan
suostumuksen
nojalla.
Asiakkaalla
on oikeus kieltää
työsopimuksen tekemisestä on jo sovittu
hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
• kielitaito
• ammatti
• ajokortti ja käytettävissä olevat kulkuneuvot
• kansalaisuus

5. •Rekisterin
tietosisältö
työlupa
ja siihen liittyvät tiedot

•
•
••
••
••

koulutukset, tutkinnot, osaaminen
työkokemus
palkkatoive
Etu- ja sukunimi
suosittelijat
ja suosittelijoiden arvioinnit
Henkilön tehtävänimike
työnhakijan
valokuvat (peruste: kulunvalvontaa ja mm. työmaalla toimimiseen vaadittavaa
Sähköpostiosoite
Valttikorttia
varten)
Matka- ja/tai muu
puhelinnumero
käytettävissä
olevat
Organisaatio ja asematyökalut
työnhakijan
toiveet työpaikkaa koskien
Y-tunnus
tiedot
työnhakijan
käytettävissä olosta
Mahdollinen
uutiskirjehistoria
tiedot,
jotkatapahtumiin
työnhakijasta
on aiemmin kerätty, mikäli työnhakija on aiemmin ollut Yhtiön
Mahdollinen
osallistuminen
työntekijä
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset, sekä verkkomarkkinointiin liittyvät tunnistetiedot
Hakijan
itse
lisäämä
ansioluettelo
Asiakkaan
yksilöivä
tunnistenumero
Tilauksiin
liittyvätitsestään
tieto
Muut
henkilön
kertomat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja asiakkaasta:

•

••
••
••
•

•
•
•
•

Yhteysloki

Lisäksi Yhtiö voi työnhakijan suostumuksella kerätä suosituksia ja työnhakijan työsuoritusta koskevaa
palautetta työnhakijan aikaisemmilta työnantajilta.
Rekisteriin
voidaan merkitä
Yhtiön työntekijöistä seuraavat tiedot:
6. Säännönmukaiset
tietolähteet
• etuja sukunimi
Asiakkaan
itsensä
luovuttamat tiedot

yhteystiedot (postiosoite, koti- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite)
Tilauksista, ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot
henkilötunnus
Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
kielitaito
Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä
kansalaisuus
Evästeet tai muut vastaavat verkkomarkkinointitekniikat
pankkiyhteystiedot
työsuhdetta koskevat tiedot (tehtävänimike, työsuhteen alku- ja arvioitu päättymispäivämäärä,
toimeksiannon käyttäjäyritys, lähiomaisen yhteystiedot)
palkanlaskentaan
liittyvätluovutukset
perustiedot
7. •Tietojen
säännönmukaiset
• työajanseurantaan ja vuosilomiin liittyvät tiedot
Tietoja
siirretä Euroopan unionin
ja Euroopan
talousalueen
• ei
työterveyshuoltoon
liittyen kerätyt
tarpeelliset
tiedot ulkopuolelle,
• työlupa ja siihen liittyvät tiedot
Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun
• koulutukset, tutkinnot, osaaminen
tarjoajalle, esimerkiksi Bolt Group Oy:n yhteismarkkinointiyrityksille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta
• työkokemus
kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.
• suosittelijat
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
• työnhakijan valokuvat (peruste: kulunvalvontaa ja mm. työmaalla toimimiseen vaadittavaa
velvoittamissa
rajoissa.
Valttikorttia
varten)
• käytettävissä olevat työkalut
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
• työntekijän toiveet työpaikkaa koskien
Asiakastietoja
järjestelmän
käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen
• tiedotsisältävän
työntekijän
käytettävyydestä
määritellyt
rekisterinpitäjän
omat
työntekijät
ja rekisterinpitäjän
toimeksiannosta
• kaikki työnhakuprosessin yhteydessä
työnhakijasta kerätyt
tiedot ja lukuun toimivien yrityksien
työntekijät.
Käyttöoikeus
on rajattu
ainoastaan koskevat
henkilön työtehtävien
hoidossa tarpeellisiin tietoihin.
• muut
lakiin perustuvat
työsuhdetta
tiedot
Vaitiolovelvollisuus
sitoo
käsitteleviä työntekijöitä.
• Työntekijän
itseasiakasrekisteritietoja
lisäämä ansioluettelo
• Veronumero
•
•
••
••
••
•

Tietoja
tai luovutetaan
• kerrotaan
Valtti- kortin
numero ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten
asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin
Lisäksi Yhtiö kerää rekisteriin työntekijän antamalla suostumuksella työntekijän työsuoritusta koskevaa
ratkaisuin.

palautetta Yhtiöin asiakasyrityksiltä ja heidän yhteyshenkilöiltään.

9.

Tarkastus ja korjausoikeus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on häntä koskien
Yhtiö kerää tiedot rekisteriin työnhakijan suostumuksella pääsääntöisesti työnhakijalta itseltään. Lisäksi
tallennettu. Tarkastusoikeutta voi käyttää pyytämällä tarkastusta Yhtiön rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.
Yhtiö kerää ja tallentaa rekisteriin työntekijän työsuorituksia koskevaa palautetta asiakasyrityksiltään
Yhtiöllä on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä ennen tietojen luovuttamista.

työnhakijan/työntekijän antaman suostumuksen perusteella tai työnhakijan/työntekijän itse
nimeämältäänon
suosittelijalta.
Rekisteröidyllä
myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja muuttamista esittämällä tätä koskevan
yksilöidyn pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
10.
säilytys
7. Tietojen
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja
voidaan
poistaa henkilön
asiakassuhteen
loppumisen
vuoksi.
Rekisteriin
tallennettuja
tietojavaatimuksesta
luovutetaan tai
Yhtiön
asiakasyrityksille
tai muille
tahoille vain työnhakijan

tai työntekijän antamalla suostumuksella, ellei Yhtiöllä ole lakiin perustuvaa velvollisuutta tai oikeutta
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
luovuttaa henkilötietoja ilman suostumusta.
Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä, mikäli henkilötietolainsäädännön
Yhtiön
mobiilisovellus edellyttää työnhakijalta käyttäjäprofiilin luomista. Käyttäjäprofiilissa julkisia
muutokset tai Yhtiöllä liiketoiminnan kehittäminen sitä edellyttää.
tietoja ovat työnhakijan/työntekijän etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain, valokuva, käytettävän
kulkuneuvon tiedot, kielitaito, ammattinimike, kotikunta, rakennusalan koulutustiedot, käydyt kurssit,
työkalut, työhistoria, sekä Yhtiöin asiakasyritysten henkilöstä antamat palautteet. Työnhakijalta
pyydetään erillinen suostumus, jonka perusteella Yhtiö voi luovuttaa edellä mainitut tiedot
asiakasyritystensä nähtäväksi, jotta asiakasyritykset voivat arvioida työnhakijan soveltuvuutta
asiakasyrityksen tarpeisiin.

Henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille Yhtiön sopimuskumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja
Yhtiön lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Yhtiön sopimuskumppanilla ei ole oikeutta
käsitellä siirrettyjä tietoja omissa henkilörekistereissään omaan lukuunsa.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta eikä niitä tallenneta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Tarkempi kuvaus luovutusperiaatteista on Tietosuojakuvauksessa (Liite).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesti kerätty aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennetut henkilötiedot on
tietojärjestelmässä suojattu palomuurein, henkilökohtaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin ja tietoihin
on pääsy vain nimetyillä henkilöllä.
Tarkempi kuvaus suojausperiaatteista on Tietosuojakuvauksessa (Liite).

9. Tarkastus ja korjausoikeus

Tarkempi kuvaus suojausperiaatteista on Tietosuojakuvauksessa (Liite).

9. Tarkastus ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä työnhakijalla tai työntekijällä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkastaa, mitä tietoja
rekisteriin on häntä koskien tallennettu. Tarkastusoikeutta voi käyttää pyytämällä tarkastusta Yhtiön
rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä. Yhtiöllä on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä ennen
tietojen luovuttamista.
Rekisteröidyllä työnhakijalla tai työntekijällä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja
muuttamista esittämällä tätä koskevan yksilöidyn pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröity voi myös itse korjata sellaiset tiedot, joiden muokkaaminen on mahdollista Yhtiön
mobiilisovelluksen tai web-käyttöliittymän kautta.
Työnhakija tai työntekijä voi pyytää hänestä kerättyjen ja tallennettujen henkilötietojen poistamista,
mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Yhtiö poistaa
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ellei Yhtiöllä ole lakiin perustuvaa velvollisuutta tai oikeutta
säilyttää henkilötietoja rekisteröidyn pyynnöstä huolimatta.

10. Tietojen säilytys
Yhtiö poistaa työnhakijoista ja työntekijöistä keräämänsä tiedot, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen
kuitenkin aina oikeus säilyttää työntekijästä tai työnhakijasta keräämänsä ja tallettamansa tiedot niin
kauan kuin työntekijällä tai työnhakijalla on oikeus esittää työsuhteeseen tai työnhakuun liittyviä
vaatimuksia Yhtiötä kohtaan ja kerättyjen tietojen säilyttäminen on tarpeen tällaisiin vaatimuksiin
vastaamiseksi tai Yhtiön oikeuksien puolustamiseksi. Mikäli Yhtiöllä on lakiin perustuvaa velvollisuus
säilyttää työntekijään liittyviä tietoja (kuten palkkatiedot yms.), säilytetään tällaiset tiedot niin kauan
kuin laki säilyttämistä edellyttää.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä, mikäli
henkilötietolainsäädännön muutokset tai Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen sitä edellyttää.

