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ILMARISEN TYÖNHAKIJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain 10 § ja 24 § mukainen
1. Rekisterinpitäjä

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 Ilmarinen
Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Juhani Karjasilta
juhani.karjasilta@ilmarinen.fi
Puh. 010 284 2323

2. Henkilörekisterin
nimi

Ilmarisen työnhakijarekisteri

3. Henkilötietojen
käsittelyn
perusteet

Työnhakijarekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisyyteen,
asialliseen yhteyteen, sopimukseen ja sopimusta edeltävien toimien
toteuttamiseen sekä työnhakijoiden suostumukseen.

4. Käyttötarkoitukset

Rekisterin tietoja käytetään työntekijöiden rekrytoinnin toteuttamiseen,
arviointiin ja kehittämiseen. Näitä ovat:
– työntekijöiden rekrytointi
– työsuhteen ja työnhakijasuhteen perustaminen ja hoitaminen
– työnhakijoiden soveltuvuuden arviointi sekä valitseminen työtehtävään
– arviointi ja luotettavuuden selvittäminen
– analysointi ja tilastointi

5. Tietosisällöt

Rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoryhmiä ja -tietoja:
– tiedot henkilön tunnistamista ja yhteydenpitoa varten
– koulutustiedot
– työkokemusta ja osaamista koskevat tiedot sekä muut hakemuksissa,
ansioluetteloissa ja haastatteluissa annetut tiedot
– haettavaa tehtävää koskevat tiedot
– henkilöarvioinnin tiedot
– luottotieto-, turvallisuusselvitys- ja huumetestitiedot
– rekrytointiprosessin etenemiseen ja valintaan liittyvät tiedot

6. Evästeiden käyttö

Ilmarisen verkkopalvelussa käytettävillä evästeillä ja muilla
internettunnisteilla mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus sekä
parannetaan palvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.
Verkkopalvelussa kerättävän tiedon perusteella Ilmarinen voi analysoida ja
kehittää palveluitaan tietäen mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten
verkkopalvelua käytetään.
Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden
käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on
mahdollista, ettei kaikkia Ilmarisen verkkosivuston palveluita voi käyttää.
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7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmarinen vastaanottaa henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tai muualta
hänen suostumuksellaan, henkilöarvioinnin tekijältä, luottotietoja keräävältä
yritykseltä sekä turvallisuusselvityksen tekijältä.

8. Luovutukset ja
siirrot

Ilmarinen luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien
tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti.
Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidyn
suostumuksella.
Ilmarinen käsittelee henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA alueella
tai muissa EU komission hyväksymissä ns. riittävän tietosuojan tason
maissa. Muilta tietosuojan riittävä taso varmistetaan EU komission
hyväksymin mallisopimuslausekkein tai Yhdysvaltojen osalta ns. Privacy
Shield -menettelyllä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä
tietoja hänestä on Ilmarisen työnhakijarekisteriin tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Tarkastuspyynnöt
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN
Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi
nimensä ja henkilötunnuksensa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan
asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

10. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa
tai puutteellisen tiedon täydentämistä henkilötietolain 29 § mukaisesti.
Pyyntö tiedon korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteeseen:
Henkilötietojen korjauspyynnöt
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN
Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava
korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Ilmarisessa tietoturva ja henkilötietojen suojaus ovat kiinteä osa
tietojärjestelmien toiminnallisuutta ja tietoarkkitehtuuria. Vaatimukset
tietojärjestelmien turvallisuudelle sekä tietojen käsittelyn eheydelle,
luottamuksellisuudelle, saatavuudelle ja jatkuvuudelle määritellään aina
etukäteen järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Ilmarinen käsittelee kaikkia
henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä
kehittää ja tarkastaa tietoturvallisuutta järjestelmällisesti.

