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TIETOSUOJASELOSTE 

1 Rekisterinpitäjä 

 Motiva Oy (jäljempänä myös Motiva)   

 Y-tunnus: 1629255-4 

  Osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 25, PL 489, 00101 Helsinki 

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Motiva Oy:öön osoitettujen työhakemusten henkilötietojen 
käsittelyssä noudatettava tietosuojakäytäntö. 

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Nimi:  Pirjo Jakobsson, hallintopäällikkö 

Yhteystiedot: pirjo.jakobsson@motiva.fi, gsm 040-7077 131 

3 Rekisterin nimi 

   Motiva Oy:n työnhakijarekisteri 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Motiva Oy:lle osoitettujen työhakemusten käsittely sekä 
yhteydenpito työnhakijoihin.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhtiölle kuuluva oikeutettu etu tai työnhakijan suostumus 
soveltuvuusarvioinnin yhteydessä. Ilman riittäviä henkilötietoja ei ole mahdollista käsitellä työhakemusta. 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Henkilövalinnassa ei käytetä automaattista 
päätöksentekoa. 

5 Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 

• Nimi- ja yhteystiedot 

• Koulutus- ja työkokemustiedot (oppilaitokset, tutkinnot, aiemmat työpaikat)   

• Hakijan ilmoittamat harrastus- ja muu toiminta 

• Muut hakijan hakemuksessaan tai sen liitteissä ilmoittamat tiedot 

• Mahdollinen soveltuvuusarviointi 
 

Henkilötietoja käsitellään Motiva-konsernin sisällä. 

6 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille lukuunottamatta mahdollisia rekrytointikonsultteja ja 
henkilöarviointeja laativia asiantuntijatahoja. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassaolevan 
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

7 Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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8 Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuotta ko. henkilöhausta tehdyn valintapäätöksen ilmoittamisesta. 

9 Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 

9.1 Oikeus tarkastaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada 
jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän yhteystiedoissa 
ilmoittamaan osoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset 
tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. 

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä 
lähettämään tietoja muulla tavoin. 

9.2 Oikeus tiedon korjaamiseen  

Motiva Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta ja 
oikeellisuudesta. Motiva oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä mahdollisimman nopeasti. Työnhakija on kuitenkin itse vastuussa 
antamiensa perustietojen oikeellisuudesta. Työnhakijan vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen 
antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

9.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Motiva rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää 
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi 
varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 

9.4 Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä   

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se 
perustuu oikeutettuun etuun. Tällöin työhakemusta ei voida käsitellä. 

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa yleisesti koneellisesti luettavassa muodossa. Siirtopyyntö 
tulee osoittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

9.6 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on 
tietosuojavaltuutettu. 

10 Muutokset tietosuojakäytäntöön 

Motiva Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. 


