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Rekrytoinnin tietosuojaseloste 2021 (päivitetty 26.05.2021)  

 

Tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-asetuksen 13. artiklan mukainen informointivelvollisuus 
rekisteröidyille työnhakijoille.  

 

Rekisterin nimi Front Capital Oy (”Front”) rekrytointirekisteri 

Rekisterinpitäjä Front Capital Oy 

Osoite Pohjoisesplanadi 35 Ab, 5. kerros  
00100 Helsinki  
info(at)front.fi 

 
Kotisivu:  www.front.fi  

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste sekä henkilötietojen siirto 

Front käsittelee rekrytointirekisterissä Frontista työtä hakeneiden henkilötietoja rekrytointia varten. 
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaiseen oikeutettuun etuun 
käsitellä työnhakijoiden työhakemuksia tai työnhakijan suostumukseen. Pyydettyjen henkilötietojen 
toimittaminen ja käsittely on edellytys rekrytointiprosessin etenemiselle. Front ei käytä tai käytä 
henkilötietoja automatisoidusti. Henkilötiedot Front hankkii työnhakijoilta itseltään. Hakemuksen 
käsittelyyn liittyvät tiedot saadaan rekrytoinnissa mukana olevilta Frontin työntekijöiltä. 
Rekrytointirekisterin tietoja luovutetaan Front-konsernin yhtiöille. Yhtiöitä ja niiden työntekijöitä 
sitovat samat salassapito- ja muut velvoitteet. Front ei siirrä rekrytointirekisterin tietoja EU:n 
ulkopuolelle. Front säilyttää tiettyyn tehtävään osoitettuja työhakemuksia ja niihin liittyviä 
henkilötietoja vuoden vuoden ajan hakuajan päättymisestä lukien. Avoimia hakemuksia ja niihin 
liittyviä henkilötietoja Front säilyttää vuoden ajan hakemuksen jättämisestä. 

Työnhakijan oikeudet 

Työnhakijalla on henkilötieto-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy häntä koskeviin 
henkilötietoihin; oikaista häntä koskevia tietoja; vaatia ja saada häntä koskevia tietoja poistetuksi; 
rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä; vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä; siirtää 
häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus  kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen 
suoramarkkinoinnissa ja tietyissä muissa tietosuoja-asetuksen määräämissä tilanteissa. Työnhakija voi 
lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liittyvän pyynnön Frontille vapaamuotoisesti tämän 
tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen.  
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Mikäli työnhakija pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötietoihin, hänelle toimitetaan tieto rekisteriin 
talletetuista tiedoista joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai hänelle osoitetaan paikka, jossa 
rekisteriin talletetut tiedot ovat nähtävillä. Tämä tapahtuu ilman aiheetonta viivytystä ja joka 
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos Frontin tarvitsee jatkaa 
määräaikaa enintään kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuuden tai määrän sitä 
edellyttäessä, tästä ilmoitetaan työnhakijalle. Työnhakijalla on lisäksi oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa 
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 
00520 Helsinki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


