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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten autolle.com käsittelee ja turvaa henkilötietosi.

REKISTERINPITÄJÄ
Takuullecom Oy
Tarjusojantie 5-7
90440 Kempele
Y-Tunnus: 2661196-9

REKISTERIN NIMI
Työhakemukset

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen keräämisen pääasiallisena käyttötarkoituksena on työhakemusten käsittely.

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisteröidyltä kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja; nimi, yhteystiedot, työhakemus,
ansioluettelo ja muut työntekijän antamat tiedot.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Takuullecom Oy:n ulkopuolelle.

EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin, mutta emme vastaa
näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme
tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOJEN SÄILYTYS
Riippuen tietojen tallennusalustasta, tiedot on tallennettu lukkojen ja/tai salasanojen taakse.
Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Vain tietyillä, ennalta
määrätyillä tahoilla on pääsy rekisteriin käsiksi, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus maksutta kerran vuodessa tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu. Mikäli edellisestä tietojen tarkistamisesta on kulunut alle vuosi, on
rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen kustannus tietojen hakemisesta rekisteristä.

Jos rekisteröityä koskevat tiedot ovat vääriä tai henkilötietolain vastaisia, on rekisteröidyllä
oikeus saada tiedot oikaistua viipymättä. Mikäli rekisterinpitäjä katsoo, ettei oikaisuun ole
aihetta, on rekisteröidyllä oikeus saada tästä kirjallinen todiste sisältäen syyt siihen, miksei
korjaustoimenpiteisiin ole ryhdytty.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisterin tietoihin kohdistuvat kyselyt ja muutospyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. Ohjeet ja
täytettävän lomakkeen löydät täältä.

