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Tietosuojaseloste työnhakijalle
Tässä on yleiskatsaus siitä, kuinka käsittelemme tietojasi yksityisyyttäsi ja oikeuksiasi kunnioittaen.

Kuka tietojasi käsittelee

Keiden tietoja käsittelemme
Tämä tietosuojaseloste soveltuu
sinuun, jos
■ Selailet sivujamme
■ Tilaat työpaikkavahdin
■ Teet tyyppitestin
■ Luot tilin Duunitori-palveluun

Yritys
Duunitori Oy, (2302391-8)
Hämeentie 15
00500 Helsinki

■
■

■
■
■

Miten saamme tietojasi
Saamme tietojasi
■ Selaillessasi verkkosivujamme tai
käyttäessäsi sillä olevia
toimintoja (esim. työpaikkavahti,
tyyppitesti)
■ Ottaessasi meihin yhteyttä
■ Luodessasi tilin
Duunitori-palveluun
■ Käyttäessäsi Duunitori-palvelua
(esim. tallentamalla tai
lähettämällä työhakemuksia)
■ Voimme yhdistellä syöttämiäsi
tietoja ja luoda sinusta
työnhakijaprofiilin
 uinka kauan käsittelemme
K
tietojasi
Poistamme tietosi,
■ Kun lopetat palvelun käytön
■ Viimeistään 2 v. kuluttua
viimeisestä
sisäänkirjautumisestasi,
hakuvahdistasi tai tekemästäsi
tyyppitestistä
■ Jos pyydät meitä tekemään niin,
emmekä tarvitse tietojasi muihin
laillisiin tarkoituksiin

■
■

■

Tiedot, joita käsittelemme
Selailutiedot
Yhteystiedot: Nimi,
sähköpostiosoite,
puhelinnumero…
Identifioivat tiedot:
Syntymäaika, sukupuoli…
Työelämätiedot: Ammatti,
koulutus, työhistoria…
Työnhakijaprofiili: Jos luot
tilin Duunitori-palveluun,
luomme sinulle
työnhakijaprofiilin. Lue lisää.
 äytämme evästeitä
K
Varmistaaksemme
verkkosivujemme toiminnan
Palveluntarjoajamme
käyttävät myös evästeitä. Lue
lisää.
Voit kieltää evästeiden käytön
koska tahansa. Katso tästä
miten.
Oikeutesi

■
■
■
■

Tarkastusoikeus
Vastustamisoikeus
Poisto-oikeus
Valitusoikeus

Yhteyshenkilö
Thomas Grönholm
tietosuoja@duunitori.fi

■
■
■
■
■

Miksi käsittelemme tietojasi
Löytääksemme sinua
kiinnostavia työpaikkoja
Tarjotaksemme sinua
kiinnostavaa työelämäsisältöä
Välittääksemme tietoa
osaamisestasi työnantajille
Yhteydenpitoon
Markkinointiin (ks. lisää tästä)

tietojasi

Kuka muu käsittelee

■

Google

■

Amazon

■

Hetzner

■

MailChimp

■

Usersnap

■
Privacy Shield
Näillä tahoilla ei ole oikeutta
tarkastella tietojasi, mutta ne
käsittelevät (mm. säilyttävät ja
tallentavat) tietojasi puolestamme.

■
■
■
■
■

Kuinka suojaamme tietosi
Suojattu yhteys (https)
Palomuuri
Salaus (kryptaus)
Rekisteriin pääsy:
käyttäjätunnus ja salasana
Rekisterin käyttäjillä
salassapitovelvollisuus

Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) 12-14 artiklan mukainen informointiasiakirja Duunitori-palvelusta.
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1. Rekisterinpitäjä
Hei,
minä olen Thomas, Duunitorin toimitusjohtaja ja toinen
perustajista. Kiitos, että käytät Duunitori-palveluamme ja
luotat tietosi käsiimme. Haluamme olla luottamuksesi
arvoisia.
Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan
mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten
käsittelemme tietojasi. Selosteessa on paljon tietoa, mutta
olemme pyrkineet helpottamaan käyttöä klikattavilla
linkeillä.
Tutustu rauhassa ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla
herää jotain kysyttävää.
Terveisin,
Thomas

Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Duunitori Oy, (2302391-8)
Hämeentie 15
00500 Helsinki

Thomas Grönholm
Toimitusjohtaja
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2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyt
Verkkosivustomme
käyttäjät

Duunitori-palvelun
käyttäjät

Käsittelyn tarkoitus
•

Käsittelyperuste
Oikeutettu etumme

•

Verkkosivuston toiminnan ja liiketoiminnan
kehittäminen ja analysointi
Markkinointi

•
•

Työpaikkojen tarjoaminen (työpaikkavahti)
Tyyppitestin tarjoaminen

Suostumuksesi

•

Yksilöinti ja kirjautumisen ja käyttäjätietojen
hallinta

Sopimus

•

Yhteydenpito

Suostumus

•

Avoimien työpaikkojen ja työelämäsisällön
kohdentaminen
Markkinoinnin kohdentaminen

Suostumus

Työnhakijan ja työnantajan yhteensaattaminen
Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille työntekijöiden etsimisen
helpottamiseksi

Suostumus

•
•
•

Mitä tarkoittaa oikeutettu etu?
Kaikkeen henkilöä koskevien tietojen keräämiseen tarvitaan ns. käsittelyperuste, joka tekee tietojen
käsittelystä laillista. ‘Oikeutettu etu’ on yksi tällaisista käsittelyperusteista. Muita käsittelyperusteita on
esimerkiksi suostumus ja sopimus.
Oikeutetun edun mukainen käsittely on laillista jos, ja vain jos henkilön perusoikeudet ja -vapaudet ja
niiden turvaaminen eivät ole painavampia kuin käsittelyä suorittavan tahon (tässä tapauksessa siis
meidän) oikeutettu etu.
Muutokset
Saatamme silloin tällöin päivittää näitä tietojenkäsittelyn ehtoja. Ilmoitamme sinulle aina, jos muutokset
ovat merkittäviä tai jos aiomme käyttää tietojasi muihin kuin tässä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
Tiedot (toimittamasi tiedot)

Työnhakija

Käyttötarkoitus

Nimi

x

Yksilöinti
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Käyttäjätunnus ja salasana (salattuna)

x

Yksilöinti
Tunnistaminen
Kirjautumisen ja käyttäjätietojen hallinta

Puhelinnumero

x

Yhteydenpito
Markkinointi

Sähköpostiosoite

x

Yhteydenpito
Markkinointi

Kotiosoite (osoite, postinumero ja -toimipaikka)

x

Yhteydenpito

Sukupuoli

x

Tiedon välittäminen työnantajille

Syntymäaika

x

Tiedon välittäminen työnantajille

Ammatti

x

Avoimien työpaikkojen kohdentaminen
Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Koulutus ja muut opinnot

x

Avoimien työpaikkojen kohdentaminen
Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Nykyinen työnantaja

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Aikaisemmat työnantajat

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Työhistoria

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Työkokemus

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Kielitaito

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Työhakemukset

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

CV

x

Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille

Valokuva

x

Tiedon välittäminen työnantajille

Muut työnhakijan oma-aloitteisesti toimittamat
tiedot, kuten esimerkiksi:
● Harrastukset
● Järjestötoiminta
● Kiinnostuksen kohteet
● Suosittelijat

(x)*

Avoimien työpaikkojen kohdentaminen
Osaamistasi koskevien tietojen välittäminen
työnantajille
(Sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen)

Tyyppitestin vastaukset ja tulokset

x

Tulokset ovat vain sinua itseäsi varten. Emme
käytä tuloksia omaan toimintaamme ilman
suostumustasi.

x

Palvelun / verkkosivun optimointi

Palvelun käyttöön liittyy ja käytöstä jää
seuraavia tietoja (havainnoidut tiedot):
Käyttämäsi selain**
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IP-osoite**

x

Palvelun / verkkosivun optimointi

Paikkatieto (n. kaupunginosan tarkkuudella)**

x

Palvelun / verkkosivun optimointi

x

Avoimien työpaikkojen kohdentaminen
Sisällön kohdentaminen
Markkinoinnin kohdentaminen

Palveluun syöttämiesi ja sinusta
havainnoimiemme tietojen perusteella
päättelemmämme tiedot (päätellyt tiedot)
Työnhakijaprofiili

*) Näitä tietoja ei välttämättä käsitellä lainkaan. Käsiteltävien tietojen määrä ja laajuus riippuvat siitä, mitä
työnhakija itse päättää toimittaa.
**) Nämä tiedot selaimesi kerää automaattisesti, kun selaat internetiä. Likimääräinen olinpaikkasi on
pääteltävissä käyttämästäsi IP-osoitteesta

4. Profilointi
Luomme sinusta syöttämiesi tietojen perusteella työnhakijaprofiilin. Työnhakijaprofiilin tarkoituksena on
tarjota sinulle mahdollisimman hyvää palvelua. Kun tiedämme, mikä sinua kiinnostaa, voimme tarjota
sinulle juuri sinun kiinnostuksen kohteitasi vastaavia työpaikkoja ja työelämäsisältöä kuten artikkeleita,
blogikirjoituksia ja työnhakuvinkkejä.
Käytämme profilointiin syöttämiesi tietojen lisäksi evästeistä saamaamme dataa. Evästeiden kautta
saamme tiedon mm. tietyn selaimen käyttäytymisestä sivulla (ladatut sivut, vietetty aika sivuilla, käytetty
päätelaite ja sijainti).

5. Tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin
Käytämme sinusta saamiamme tietoja markkinointitarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että saatat
esimerkiksi Facebookissa ja muilla nettisivuilla nähdä Duunitorin tarjoamaa sisältöä käytyäsi
palvelussamme. Tämän sisällön kohdentamiseen käytämme myös evästeitä (lue lisää evästeistä).
Voimme lisäksi lähettää sinulle aika ajoin sähköpostia esimerkiksi avoimista työpaikoista tai sinua
mahdollisesti kiinnostavasta työelämäsisällöstä.
Emme kuitenkaan koskaan soita sinulle markkinointitarkoituksessa, emmekä luovuta puhelinnumeroasi,
sähköpostiosoitettasi tai muitakaan tietojasi muille tahoille, jotta he voisivat kohdistaa omaa
suoramarkkinointiaan sinuun.

6. Käsittelyn kesto
Verkkosivuston käyttäjät
Pseudonyymit tilastot säilytämme Googlen ja Facebookin verkostoissa enintään 180 vuorokautta.
Hakuvahdin tilaajat ja tyyppitestin tekijät
Tallennamme sähköpostiosoitteesi hakuvahtisi/tyyppitestisi tulosten säilyttämistä ja tietojen sinulle
lähettämistä varten. Voit milloin tahansa perua tilauksen/poistaa tuloksesi sähköpostitse saamasi linkin
avulla.
Jos et erikseen peru tilausta tai poista tuloksiasi, poistamme tietosi viimeistään 2 vuoden kuluttua
viimeisestä tilauksestasi tai testistäsi.
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Duunitori-palvelun käyttäjät
Saamme tietosi kun luot tilin Duunitori-palveluumme ja säilytämme tietojasi niin kauan kuin jatkat
palvelun käyttöä, eli kunnes poistat tilisi palvelustamme. Voit poistaa tilisi koska tahansa.
Yksittäisiä tietoja käsittelemme sen mukaan, mitä itse kerrot itsestäsi. Voit lisätä ja poistaa yksittäisiä
tietoja (kuten koulutus- tai työhistoriatietoja) koska tahansa.
Kun poistat käyttäjätilisi, lopetamme tietojesi käsittelyn. Tietosi säilyvät tämän jälkeen vielä n. 180
päivää varmuuskopioissamme, josta ne poistuvat luonnollisesti edellä mainitun säilytysajan kuluttua
umpeen. Mikäli sinulla on käynnissä olevia rekrytointeja poistaessasi tilisi palvelustamme, saatamme
käsitellä tietojasi työnantajan lukuun vielä sen aikaa kuin se on tarpeen kyseisen rekrytoinnin
loppuunsaattamiseksi, tai jos olet antanut luvan tietojesi säilyttämiseen rekrytoinnin päätyttyä, kyseisen
ajan.
Jos et itse poista tiliäsi, mutta huomaamme, ettet enää käytä palveluamme, poistamme tietosi
viimeistään 2 vuoden kuluttua viimeisestä sisäänkirjautumisestasi.

7. Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
info@duunitori.fi.
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa ja korjata rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot. Voit tarkastella,
muokata ja poistaa tietojasi kirjautumalla sisään palveluumme ja menemällä kohtaan “Omat tiedot”.
Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet
henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Käsittelemme
pyyntösi mahdollisimman pikaisesti.
Poisto-oikeus / “Oikeus tulla unohdetuksi”
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla
on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Huomaathan kuitenkin, että voit itse päättää mitä
tietoja itsestäsi kerrot, sekä poistaa tarpeettomia tietoja kirjautumalla sisään palveluumme ja menemällä
kohtaan “Omat tiedot”.
Mikäli kuitenkin haluat poistaa jotain muita tietoja, käsittelemme pyyntösi mahdollisimman pikaisesti,
jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen
tekemiseen).
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet
Saamme sinua koskevat tiedot sinulta itseltäsi. Tiedot ovat joko itse syöttämiäsi (toimittamasi tiedot),
sinusta havainnoimiamme (havainnoidut tiedot), tai syöttämiesi ja sinusta havainnoimiemme tietojen
perusteella päättelemiämme tietoja (päätellyt tiedot). Emme kerää sinua koskevia tietoja muilta tahoilta
tai muista lähteistä.
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Se, mitä tietoja sinulta pyydämme tai jonka syöttämisen mahdollistamme riippuu siitä, mitä
asiakkaanamme olevat työnantajat haluavat sinusta työnhakijana tietää.

9. Tietojen luovutukset
Emme luovuta henkilötietojasi tarkasteltavaksi millekään muulle taholle.
Käytämme seuraavia palveluita henkilötietorekisterin ylläpitoon ja käsittelyyn:
● Google G Suite (Googlen tietosuojapolitiikka)
● Amazon AWS (Amazon AWS:n tietosuojapolitiikka)
● Hetzner (Hetzner palveluehdot)
● MailChimp (MailChimpin tietosuojapolitiikka)
● Usersnap (Usersnapin tietosuojapolitiikka)
Nämä tahot siis käsittelevät (mm. tallentavat ja säilyttävät) henkilötietojasi meidän lukuumme. Kyseisillä
palveluntarjoajilla ei kuitenkaan ole oikeutta tarkastella tietojasi, ellei se ole välttämätöntä palvelun
toimivuuden varmistamiseksi.
Lisäksi käytämme alihankkijoita palvelumme kehittämiseen. Nämä alihankkijat eivät käsittele tietojasi,
mutta heillä on pääsy tietokantoihimme. Kyseiset alihankkijat tai näiden palveluksessa olevat henkilöt
saattavat siis nähdä sinusta rekisteröimiämme tietoja. Kaikkia alihankkijoitamme ja näiden henkilöstöä
sitoo ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Olemme valinneet
palvelinkeskukset.

tietojesi

säilytyspaikaksi

turvalliset,

Saksassa

Frankfurtissa

sijaitsevat

Mikäli olemme velvollisia luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla,
henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Privacy Shield
Huolimatta valitsemistamme Euroopassa sijaitsevista palvelinkeskuksista on kuitenkin mahdollista, että
palveluntarjoajamme (Google, Amazon) kahdentavat jotkin tiedot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Yhdysvaltoihin. Tiedot kahdennetaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset
palvelimet menevät epäkuntoon.
Kyseiset palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan,
jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.
Euroopan unionin komissio on todennut, että kyseiseen ohjelmaan sertifioituneet palveluntarjoajat
takaavat korkeiden eurooppalaisten standardien mukaisen tietosuojan ja tietoturvan tason.
Sekä Google että Amazon ovat sertifioituneet Privacy Shield -ohjelmaan. Sertifioituneita palveluntarjoajia
voi tarkastella täällä: https://www.privacyshield.gov/list.
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11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Duunitori-palvelun työnhakijarekisteri ja
palveluun tallennetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu
käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
■

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on
myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

■

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

■

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

■

Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy
asiattomilta on estetty.

■

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

■

Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

12.

Evästeet

Duunitori-palvelun sivustolla saatetaan käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille
sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Duunitori pystyy
jatkuvasti parantamaan Duunitori-palvelun sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Duunitori käyttää niitä siten, että se voi tarjota asiakkaillensa ja työnhakijoille
kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Käytämme seuraavia evästeitä:
Tarjoaja

Tarkoitus

Voimassaolo

Google Analytics

Sivuston kävijät ja tilastointi

puoli vuotta

Google Optimize

Sivuston AB-testaus ja optimointi

vuoden

Google Adwords

Mahdollistaa työpaikkasisällön kohdentamisen Googlessa ja
Googlen mainosverkostossa

puoli vuotta

Facebook Pixel

Mahdollistaa työpaikkasisällön kohdentamisen Facebookissa
ja Facebookin mainosverkostossa

puoli vuotta

React & Share

Tallentaa ja tilastoi käyttäjien reaktiot ilmoituksiin ja
artikkeleihin

vuoden

Indeed Conversion

Mittaa hakuklikkaukset Indeedistä

vuoden

Bing Ads

Mahdollistaa työpaikkasisällön kohdentamisen Bingin

vuoden
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hakutuloksissa
Hotjar

Sivuston AB-testaus, optimointi ja käyttäjäkyselyt

vuoden

Leadsius

Mahdollistaa sähköpostiviestinnän käyttäjäseurannan
/rekrytointi -alasivulla

vuoden

Criteo

Mahdollistaa työpaikkasisällön kohdentamisen Criteon
mainosverkostossa.

vuoden

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua Duunitori Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä
ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin Duunitorin ylläpitämien sivujen ja
tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Evästeiden poiskytkentä yleisimmissä selaimissa
Chrome

Valitse Muokkaaminen ja hallinta -valikosta kohta Asetukset.
Valitse sivun alaosassa Lisäasetukset.
Valitse Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sisältöasetukset.
Valitse Evästeet.

Firefox

Valitse päävalikosta kohta Asetukset.
Valitse Tietosuoja ja turvallisuus.
Valitse
Historiatiedot -kohdassa
historiatiedot.

alasvetovalikosta

Valitut

Safari

Valitse Safari-valikosta kohta Asetukset.
Valitse Yksityisyys.
Valitse Estä kaikki evästeet tai Verkkosivujen datan hallitseminen.

Microsoft Edge

Valitse päävalikosta kohta Asetukset.
Valitse Näytä lisäasetukset.
Valitse suojaustaso valikon alaosan kohdasta Evästeet.

Internet Explorer

Valitse Työkalut-valikossa kohta Internet Options.
Valitse välilehti Tietosuoja.
Valitse Asetukset-kohdasta Lisätiedot.
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