Naantalin kaupunki
Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Naantalin kaupunginhallitus

kirjaamo@naantali.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Laura Saurama

Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

laura.saurama@naantali.fi

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen
käyttötarkoitus

Kuntarekry.fi palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden
henkilöstön rekrytointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän
tietosuojalain 759/2004 ja arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden
mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon
palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden rekrytoinneissa
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä
tietoja työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja
mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa.
Työnhakijan on mahdollista tallentaa Avoin hakemus kuntiin ja Hakemus
keikkatöihin hakulomakkeille seuraavat tiedot itsestään: nimi, yhteystiedot,
työkokemus, suoritetut tutkinnot, lisä- ja täydennyskoulutus, osaamiset,
hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä, kunnat, organisaatiot ja
tehtäväalueet, joihin työnhakija osoittaa kiinnostuksensa, mahdollinen
hakijan liittämä liitetiedosto, työnhakijan määrittämä hakemuksen

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen säännnönmukaiset
luovutukset

säilytysaika sekä keikkalaiseksi ilmoittautuvan käytettävyystiedot. Avoimeen
hakupalveluun ja Keikoille kuntiin -palveluun jätettyjä hakemuksia voivat
lukea ja käsitellä ne kuntatyönantajat, joihin työnhakija on hakemuksessaan
osoittanut kiinnostuksensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia
hakemuksia.
Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi
rekisteröityneet työnhakijat. Kuntatyönantajat vastaavat työnhakijoiden
tietojenkäsittelystä rekrytointijärjestelmässä.
Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Tietoja ei luovuteta.
ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen
periaatteet

Ei synny manuaalista aineistoa.

Tietokannat ovat palomuurilla suojatussa verkossa. Tiedot on varmistettu
varmistuslaitteistolla. Varmistukset otetaan säännöllisesti. Palvelimet
säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain tarvittavilla henkilöillä.
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat
rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä
vastaa pääosin FCG Kuntarekry Oy. Rekisteriä voi käyttää vain
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin.
Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne rekisteröityneet
työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu. Työnhakijan
käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan.
Omilla käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia
tietojaan.
FCG Kuntarekry Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän
valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät työnhakijoiden hakemukset
työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan. Rekisteriin talletetut
henkilötiedot on säädetty salassa pidettäväksi JulkL 24 § 32 mukaisesti
(perhesuhteet, harrastukset, poliittinen vakaumus). Käsittelyssä
noudatetaan Henkilötietolain 32 § suojaamisvelvoitteita ja 33 §
vaitiolovelvollisuutta.

