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1 
Rekisterin-
pitäjä 

Nimi (y-tunnus) 

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0116717-9) 

 Osoite 
PL 11, 00039 VALIO 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
010 381 171, valionelakekassa@valio.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä kos-
kevissa asiois-
sa 

Nimi 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Mari Lintunen 
Osoite 
PL 11, 00039 VALIO 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
mari.lintunen@valio.fi 

3 
Rekisterin nimi 

 
Rekrytointirekisteri 

4 
Henkilötieto-
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekrytointi 

5 
Rekisterin tie-
tosisältö 

1. Tiedot henkilön tunnistamista ja yhteydenpitoa varten 
2. Koulutustiedot 
3. Työkokemusta ja osaamista koskevat tiedot sekä muut hakemuksissa ja ansioluetteloissa annetut 

tiedot 
4. Haettavaa tehtävää koskevat tiedot 
5. Henkilöarvioinnin tiedot 
6. Rekrytointiprosessin eteneminen ja valintaan liittyvät tiedot 

 
6 
Säännön-
mukaiset tieto-
lähteet 

1. Henkilön itsensä antamat tiedot 
2. Henkilöarvioinnin tekijän tuottamat tiedot 

 

7 
Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, 
kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle henkilötietolain määräyksiä noudattaen. 
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9 
Rekisterin suo-
jauksen peri-
aatteet 

A) manuaalinen aineisto 
Manuaaliset aineistot on suojattu vartiointi, lukitus- ja kulunvalvontamenettelyin. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 
1. Käyttäjä tunnistetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ennen kuin hän pääsee käyttämään palvelua ja 

rekisterissä olevia tietoja. 
2. Käyttäjän käyttövaltuudet on rajattu rekisterissä oleviin omiin tietoihin tai tietoihin, joihin käyttäjällä 

on omistajan valtuutus. 
3. VKV:n henkilöllä on käyttövaltuudet rekisterin tietoihin, jos henkilön työtehtäviin kuuluu rekisterissä 

olevien tietojen käsittely. 
4. VKV:n henkilöitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja he ovat antaneet vaitiolositoumuk-

sen 
5. VKV voi käyttää palvelujen suorittamiseksi alihankkijoita. Alihankkijoita koskevat samat salassapito-

säännökset ja vaitiolositoumukset kuin VKV:n henkilökuntaa. 
6. Tietojen siirto julkisessa verkossa suojataan salauksella. 
7. Palvelun ja rekisterin tietojen käytettävyys on varmistettu ja valvottu tietojen, laitteiden ja laitetilo-

jen osalta. 
8. Pääsy laitetiloihin ja laitteisiin on rajoitettu henkilöihin, joiden työtehtäviin kuuluu laitetiloihin tai 

laitteisiin liittyvät tehtävät. 
9. Palvelun käyttö kirjataan lokitietoihin, jotta voidaan kehittää palvelua sekä selvittää mahdollisia vir-

heitä ja väärinkäytöksiä. 
 

10 
Rekisterin tie-
tojen säilytys-
aika 

Työnhakijoiden henkilötietoja avoimien hakemusten osalta säilytetään kuusi kuukautta hakemuksen 
jättämisestä lukien ja tiettyä tehtävää varten tehtyjä hakemuksiin liittyviä henkilötietoja vuosi hakemuk-
sen jättämisestä. 

11 
Tarkastus-
oikeus 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. 
Tarkastusoikeuden käyttäminen on mahdollista maksutta vain kerran vuodessa. 
Tarkastusoikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti joko käymällä Vakuutusyhtiön toimistolla tai te-
kemällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. 

12 
Oikeus vaatia 
tiedon korjaa-
mista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. 
Pyyntö tiedon korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä ja perusteltava korjausvaati-
mus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi korjata. 

13 
Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät 
oikeudet 

Mikäli tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai virheellisen tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekiste-
röidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 
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