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1. Rekisterinpitäjä 

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Polttimo Oy ja sen sidoksissa olevat konserniyhtiöt eli Viking Malt ja 

Senson (”Polttimo Group” tai ”me”). Polttimo-konserni on täysin sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi, 

kun niitä käytetään tai käsitellään, ja tunnustaa henkilötietojen oikean ja laillisen käsittelyn merkityksen. 

2. Yhteystiedot 

Polttimo Group, HR osasto, Niemenkatu 18, FI-15140 Lahti, Suomi 

Privacy@polttimo.com 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste  

Polttimo Group käsittelee henkilötietojasi työnhakijana seuraaviin tarkoituksiin: 

• Käsitelläkseen hakuemuksesi Polttimo Yhtiöihen sähköisessä työnhakuportaalissa.  

• Valikoida ja arvioida kaikkia koulutus ja työhistorian tietoja ja asiaankuuluvaa taustatietoa 

mahdollisen palkkauksen näkökulmasta. 

• Valmistella työsopimuksen, kun kyseessä on myönteinen arviointi ja päätös palkkaamisesta.  

Lailliset oikeudet tietojen käsittelyyn ovat:  

• Meidän oikeutettu etu, joka perustuu tarpeeseen käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin ja 

joka muodostuu yhteydestämme 

• Suostumuksesi, mikä voidaan pyytää esim seuraavissa tilanteissa:  
o Hankkiessamme tietoja suosittelijoilta  
o Soveltuvuusarviointeihin liittyvissä tietojenkäsittelyssä  
o Lääketieteellisten testin suorittamiseen liittyvässä tietojenkäsittelyssä. 
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4. Kuinka kauan talletamme tietojasi?  

Me talletamme tietojasi vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tarkoitukseensa. Lähettäessäsi avoimen 

hakemuksen, se vanhenee 24 kuukausessa. Jos olet mukana rekrytointiprosessissa, tietosi tuhoaan 

kaksi vuotta rekrytointiprosessin loppumisen jälkeen. Jos sinusta tulee työntekijämme, talletamme 

työnhakijana antamasi rekrytointiprosessiin liittyvät tiedot osaksi henkilöstötietojasi henkilöstöhallinnon 

tietosuojaselosteen mukaisesti.  

Arvioimme tietojen tallennustarpeen säännöllisesti lain vaatimusten mukaan. Lisäksi huolehdimme, että 

mitään yhteensopimatonta, vanhentunutta tai väärää henkilötietoa, ottaen huomioon tietojenkäsittelyn 

tarkoitus, ei talleteta rekisteriin. Korjaamme ja poistamme tällaisen tiedon välittömästi. 

5. Mitä tietoja käsittelemme?  

Polttimo Yhtiöt keräävät seuraavat henkilötiedot sinusta työnhakijana:  

• Perustiedot ja yhteysteystiedot kuten nimi, syntymäaika, kieli, asuinmaa, sähköpostiosoite, 

postiosoite, puhelinnumero 

• Soveltuvuuteen liittyviä tietoja, jotka olet itse antanut meille rykrytointiprosessin 

yhteydessä ja muita tietoja sinusta ja taustastasi. kuten esimerkiksi opiskeluihin ja 

koulutukseen liittyviä tietoja, tutkintoon, työhistoriaan liittyviä tietoja (esim. työnantaja, 

aloituspäivä ja työsuhteen kesto ja työn luonne), kielitaito, muut erityistaidot ja -osaamiset, 

henkilökohtaisten ominaisuuksien luonnehdinta, erilaisia todistuksia ja arvioita sekä suosittelijoita 

portfolioosi ja profiiliisi. Profiileja ja muita Internet-lähteitä sekä viittauksia ja persoonallisuutta ja 

kykyjä koskevia arviointeja, jotka on tehty suostumuksenne ja niihin liittyvien tietojen perusteella 

• Rekrytointiprosessin etenemiseen liittyvää tietoa kuten tietoja tulevista haastatteluista tai 

rekrytointiprosessin keskeyttämisestä. 

• Muuta mahdollista tietoa, jonka olet antanut käyttöömme vapaaehtoisesti 

rekrytointiprosessin yhteydessä tai olet ammatillisessa tarkoituksessa sen julkaissut esim 

LinkedIn-profiilissasi tai tietoja jotka olemme erikseen hankkineet suostumuksellasi. 

6. Mistä saamme tiedot?  

Pääsääntöisesti rekisterin tiedot ovat sinun työnpaikan hakijana tallentamia. Muu tieto sisältää 

rekrytointiprosessiin liittyviä tietoja tai ne on saatu sinulta saaduista tietolähteistä. Muita tietolähteitä 

käytetään laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme tarvittaessa rekrytointikonsulttia. 

7. Kenelle siirrämme tietoja ja luovutammeko tietoja EU:n tai EEA:n 
ulkopuolelle?  

Käsittemme henkilötietoja itse ja käytämme alihankkijoita toimimaan puolestamme henkilötietojen 

käsittelyyn liittyen esim rekrytointipalveluijhin liittyviin palveluihin sekä tietohallintoon. Olemme 

varmistaneet tietojesi turvallisen käsittelyn tekemällä sopimukset tietojenkäsittelystä alihankkijoiden 

kanssa.  

Polttimo Oy: tytäryhtiöt Viking Malt ja Senson käsittelevät työnhakijoiden henkilötietoja vain sen verran 

kuin on välttämätöntä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain laissa määrätyissä rajoissa. Henkilötietoja ei 

siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
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8. Kuinka suojaamme henkilötiedot?  

Vain ne työntekijöistämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat oikeutettuja 

käyttämään henkilötietorekisteriä. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. 

Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Tietokannat ja varmenteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, jotka on varmennettu kulunvalvonnalla ja 

kameravalvonnalla ja joihin pääsee vain ennakolta määritellyt henkilöt.  

Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Tulosteet tuhotaan heti käytön jälkeen.  

9. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet? 

Voit ottaa meihin yhteyttä tarvitessasi tukea hakiessasi työpaikkaa tai päivittäessäsi henkilötietojasi. Voit 

ottaa meihin yhteyttä myös, jos haluat 

• Päästä käsiksi, korjata tai poistaa henkilötietosi  

• Sikäli kun tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus myös 

peruuttaa antamasi suostumus tai saada sinua koskevat tiedot siirtääksesi ne toiselle 

tiedonkäsittelijälle. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta tehdyn 

tiedonkäsittelyn laillisuuteen.  

• rajoittaa tai kieltää henkilötietojesi käsittelyä. 

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle EU: n jäsenvaltiossa, jossa 

on tavanomainen asuinpaikasi, työpaikasi tai väitetyn rikkomisen paikka, jos katsotte, että henkilötietojen 

käsittely on vastoin sovellettavaa tietosuojaa säätö. 

10. Keneen voin ottaa yhteyttä? 

Yhteydenotot ja pyynnöt tätä rekisteriselostetta koskien tulee toimittaa kirjallisena kohdassa 2 mainittuihin 

yhteystietoihin.  

 


