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Työnhakijan yksityisyyttä koskeva ilmoitus 
Jos haet avointa työpaikkaa DeLavalilla, tutustu tähän ilmoitukseen saadaksesi selville miten ja mihin tarkoituksiin 

DeLaval kerää, käyttää ja muulla tavoin käsittelee sinun ja muiden työnhakijoiden henkilötietoja 

rekrytointiprosessin yhteydessä. Tätä ilmoitusta saattavat täydentää tiettyjen työkalujen ja palvelujen (esim. 

mahdollisten verkkopohjaisten testien, jotka sinua pyydetään tekemään osana rekrytointia) yksityisyyttä koskevat 

ilmoitukset. 

TIETORYHMÄT 

DeLaval saattaa käsitellä seuraavia työntekijöiden tietoryhmiä: 

(a) Tunnistetiedot (esim. etunimi ja sukunimi, siviilisääty, kansallisuus, syntymäaika ja -paikka), 

yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä kansalliset tunnisteet (esim. 

kansallinen henkilökortti/passinumero, verotunniste, henkilötunnus, ajokortti ja viisumi tai 

maahanmuuttaja-asema). 

(b) Aikaisemmat ja nykyiset työllisyystiedot (esim. ammattinimike, työn kuvaus, yrityksen nimi ja 

maantieteellinen sijainti, palkka ja edut), akateemiset ja ammatilliset koulutukset (esim. oppiarvot, 

asemat, taidot, kielitaito ja suoritetut koulutukset) sekä muut CV:ssä tai työhakemuksessa olevat 

tiedot (esim. valokuva) tai tiedot, jotka on muulla tavoin annettu DeLavalille osana 

rekrytointiprosessia. 

(c) Sinun kanssasi käydyissä keskusteluissa tehdyt muistiinpanot, antamasi kirjalliset suositukset sekä 

muistiinpanot suosittelijoidesi kanssa käydyistä keskusteluista. 

(d) Soveltuvin osin yksityiskohdat koskien sinulle tarjottuja työpaikkoja sisältäen sopimustiedot. 

(e) Tiedot, jotka lisäät profiiliisi tai mihin tahansa sosiaaliseen verkostoon (esim. LinkedIniin) tai muuhun 

rekrytointityökaluun, jota käytetään osana rekrytointiprosessia. 

(f) Soveltuvin osin tiedot, jotka ilmoitat missä tahansa testissä, johon osallistut vapaaehtoisesti osana 

rekrytointiprosessia (esim. persoonallisuustesti). 

(g) Soveltuvin osin tiedot, joita tarvitaan hallinnoimaan ja valvomaan pääsyäsi DeLavalin tiloihin (esim. 

kulkuluvat ja lokitiedot) ja DeLavalin tietoteknisen infrastruktuurin käyttöäsi (esim. käyttäjätiedot ja 

salasanan muuttamiseen liittyvät tiedot). 

(h) Soveltuvin osin tiedot liittyen sinua koskeviin oikeudellisiin vaateisiin. 

Tiettyjen työkalujen ja palvelujen tietosuojakäytännöissä saatetaan kuvailla muita työntekijöiden henkilötietoihin 

liittyviä tietoluokkia, joita DeLaval käsittelee. 

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

DeLavalin hallussa olevia työnhakijoiden henkilötietoja käytetään hallinnoimaan rekrytointiprosessia ja tekemään 

rekrytointia koskevia päätöksiä. Tietoja saatetaan käyttää myös hallinnoimaan ja valvomaan DeLavalin tiloihin 

pääsyä ja DeLavalin tietoteknisen infrastruktuurin käyttöä, sekä oikeudellisten vaateiden hallinnointiin. Tietoja 

saatetaan käyttää myös muissa tietosuojakäytännöissä tai tiettyjen tietojen keräämisen tai käytön yhteydessä 

kuvailtuihin tarkoituksiin, ja nimettömiä/koottuja tietoja voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin (esim. 

rekrytointiprosessissa käytettäviin verkkopohjaisiin työkaluihin liittyen kuten työkalujen käyttötapaan liittyvien 

tilastojen laatimiseen). 

Jos sinusta tulee DeLavalin työntekijä, tietojasi saatetaan käyttää työsuhteen hallinnoimiseksi, työn 

suunnittelemiseksi, hallinnoimiseksi ja seuraamiseksi sekä muiden työhön liittyvien aktiviteettien hallinnoimiseksi. 

Saat tällaisessa tapauksessa lisätietoa DeLavalin työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä. 

VASTAANOTTAJAT 

DeLavalin työnhakijoiden henkilötietoja saa käyttää vain työnhakija, jota tiedot koskevat ja ne henkilökunnan 

jäsenet (tai soveltuvin osin palveluntarjoajat), joiden tulee saada käyttöönsä työnhakijan tiedot edellä mainittuja 

tarkoituksia varten. Sen vuoksi, jos toisin ei mainita tai asiaan liittyvistä seikoista ilmene, DeLavalin hallussa olevat 

sinua koskevat henkilötiedot annetaan vain henkilöstöosastolle ja rekrytoiville esimiehille (ja heidän esimiehilleen) 

sekä niille henkilökunnan jäsenille (tai soveltuvin osin kolmannen osapuolen palveluntarjoajille), jotka tarvitsevat 

kyseiset tiedot käyttöönsä rekrytointiprosessin hallinnoimiseksi (esim. rekrytointikonsultit), DeLavalin toimitilojen 

ja tietoteknisen infrastruktuurin tekniseen hallinnointiin (esim. valtuutettu IT-henkilöstö) tai oikeudellisten 

vaateiden hallinnointiin. Tiedot saatetaan myös luovuttaa, jos sovellettava lainsäädäntö niin määrää. Lisäksi 

DeLaval saattaa jakaa nimettömiä/koottuja tietoja kolmansien osapuolten kanssa (esim. laatiakseen tilastoja 

koskien tiettyjen rekrytointityökalujen käyttöä). 
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Ota yhteyttä DeLavaliin saadaksesi selville mitkä palveluntarjoajat voivat mahdollisesti saada käyttöönsä sinua 

koskevat DeLavalin hallussa olevat henkilötiedot ja mihin tarkoituksiin kyseiset palveluntarjoajat saavat 

käyttöoikeuden (käyttöoikeus saatetaan myöntää esimerkiksi ulkoistetuissa rekrytointipalveluissa). 

HYVÄKSYNTÄ JA OIKEUDELLINEN PERUSTA 

Tiettyihin työnhakijan henkilötietojen käyttötarkoituksiin DeLaval saattaa pyytää lupaasi ennen tietojen käyttöä. 

Tällainen suostumus saatetaan antaa esimerkiksi käyttämällä erityistä suostumuslomaketta tai tarjoamalla 

vapaaehtoisesti tietoja sen jälkeen, kun tietojen käyttötarkoituksesta on tiedotettu (esim. jos osallistut 

persoonallisuustestiin rekrytoinnissa). 

Jos sinua koskevia tietoja käytetään, eikä DeLaval ole pyytänyt lupaasi, tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta 

on, että käsittely on tarpeellista DeLavalin oikeutetun edun mukaisiin tarkoituksiin (edellä mainitut tarkoitukset) ja 

tarkoituksiin, joiden DeLaval etujen vertailuun perustuen ei katso olevan etusijalla sinun etuihisi tai ihmisoikeuksiisi 

ja perusvapauksiisi nähden. Tietynlainen sinua koskevien tietojen käsittely saattaa myös olla tarpeen 

oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

SÄILYTTÄMINEN JA TIETOTURVA 

Sinua koskevia tietoja, jotka DeLaval pitää hallussaan, ei säilytetä pidempään kuin mitä on kohtuudella tarpeellista 

edellä kuvailtuihin käyttötarkoituksiin. Tämä merkitsee sitä, että ellei sinua oteta töihin tai ellet anna DeLavalin 

säilyttää henkilötietojasi tulevia rekrytointiprosesseja varten, tietojasi säilytetään vain siihen saakka, kunnes 

rekrytointiprosessia koskevien oikeudellisten vaateiden tekoaika on umpeutunut. Jos sinun ja DeLavalin välillä on 

kuitenkin saatavia, kyseisten vaateiden hallinnointiin tarvittavat tiedot säilytetään myös kyseiseen tarkoitukseen.  

DeLaval (tai sen palveluntarjoajat) ovat ottaneet käyttöön fyysisiä, teknisiä ja organisaatiotason toimia, joilla se 

varmistaa datan käsittelyn ja luonteen aiheuttamia riskejä vastaavan tietoturvatason. Nämä toimenpiteet 

toteutetaan, jotta: (a) saadaan varmistettua, että dataa voi käyttää vain valtuutettu henkilöstö laillisesti 

valtuutettuihin tarkoituksiin; (b) varmistetaan, ettei kellään työntekijällä ole oikeutta käyttää mitään dataa, paitsi 

niillä, jotka tarvitsevat pääsyn kyseiseen dataan; (c) varmistetaan, että kaikkiin tällaisiin valtuutettuihin 

työntekijöihin sovelletaan asianmukaisia datan salassapitoa koskevia velvoitteita; ja (d) data suojataan 

valtuuttamattomalta paljastamiselta ja käytöltä ja tapaturmaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä ja 

muuttamiselta. 

DeLavalin hallussa olevat sinua koskevat henkilötiedot saatetaan luovuttaa edellä esitettyihin tarkoituksiin ja 

edellä esitetyin rajoituksin kaikkien maiden välillä, joissa DeLavalilla tai sen asianosaisilla   

palveluntarjoajilla on toimintaa. Jos tietoja siirretään muussa tapauksessa kuin sinun pyyntösi vuoksi tai 

oikeudellisten vaateiden hallinnointia varten Euroopan Unionin ulkopuolelle, DeLaval soveltaa asianmukaisia 

turvatoimia suojatakseen tietoja (esim. EU-komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet).  

LISÄTIETOJA  

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön rajoissa oikeus pyytää tietoa koskien DeLavalin henkilötietojen käsittelyä, 

saada käyttöösi kyseiset tiedot ja pyytää DeLavalia oikaisemaan, täydentämään, päivittämään, lukitsemaan tai 

poistamaan sinua koskevat virheelliset, epätäydelliset, harhaanjohtavat tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on 

myös oikeus vastustaa laillisin perustein sinua koskevien tietojen käsittelyä (erityisesti, jos sinulla on oikeus toimia 

näin sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla) sekä kumota antamiesi tietojen käsittelysuostumus. Mikäli 

katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä, saat myös tehdä asiasta 

kantelun asianmukaiselle valvontaelimelle. 

Rekrytoinnista vastaava DeLavalin yksikkö (eli yksikkö, johon CV:si lähetetään tai joka on mainittu 

työnhakuilmoituksessa) on tietojesi rekisterinpitäjä. Tietoja saattavat kuitenkin käsitellä myös muut DeLavalin 

yksiköt edellä mainittuja tarkoituksia varten. Kustakin DeLaval-konsernin yksiköstä on tarkempia tietoja sivulla 

http://www.delaval.com/legal/. 

Lisätietopyynnöt voidaan tehdä lähettämällä allekirjoitettu ja päivätty kirjallinen pyyntö rekrytoinnista vastaavalle 

DeLaval-yksikölle. Ajankohtaiset yhteystiedot ovat osoitteessa http://www.delaval.com/legal/. 

TÄHÄN ILMOITUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

DeLavalin rekrytointijärjestelmiin ja -prosesseihin saatetaan jatkossa lisätä toimintoja. DeLaval päivittää tämän 

ilmoituksen kuvaillakseen miten ja mihin tarkoituksiin DeLaval käsittelee tietoa liittyen kyseisiin uusiin toimintoihin. 

DeLaval saattaa myös päivittää tätä ilmoitusta kuvaillakseen muita tarkoituksia tietojen käsittelyyn 

rekrytointiprosessin yhteydessä. 
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