
Sivu 1 / 4 
 

           TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA  

 

TIETOSUOJASELOSTE 

EU:n tietosuoja-asetus, 

artiklat 13, 14 ja 30 

Laatimispäivä 25.5.2018 

Päivitetty 23.8.2021 

1.  
Rekisterinpitäjä 

 

Nimi: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki 
Muut yhteystiedot: puhelin 09 228 5050 
sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi 
 

2.  
Yhteyshenkilö rekisteriä koske-
vissa asioissa, tietosuojavas-
taava 

 

Nimi: Heta Ojanperä 
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki 
Muut yhteystiedot: puhelin 09 228 50523 
sähköposti heta.ojanpera(at)tapaturmalautakunta.fi 
 

3.  
Rekisterin 
nimi 

 
Työnhakijoiden rekisteri 

4.  
Henkilötietojen käsittelyn tar-
koitus ja oikeusperusta 

 
Työnhakijoiden rekisterin käyttötarkoitus on rekrytointiprosessin 
suorittaminen. 
 
Henkilötietojen käsittely pohjautuu oikeutettuun etuun. Oikeu-
tettu etu eli asiallinen yhteys toteutuu, kun henkilötiedot saa-
daan rekrytointiprosessia varten työnhakijalta itseltään hänen 
omasta aloitteestaan. Henkilötiedot saadaan siinä yhteydessä, 
kun hän hakee lautakunnassa avoinna olevaa työpaikkaa. Työn-
hakija voi toimittaa myös avoimen hakemuksen, vaikka lautakun-
nassa ei ole paikkaa avoinna.  
 

5.  
Rekisteröityjen ryhmät, henki-
lötietoryhmät 

 
Rekisteröidyt henkilöt ovat niitä henkilöitä, jotka ovat hakeneet 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa avoinna ole-
vaa työpaikkaa tai lähettäneet avoimen hakemuksen.  
 
Rekisteri pitää sisällään ne tiedot, jotka hakija on lautakuntaan lä-
hettänyt tai jotka ovat muuten saatu rekrytointiprosessin aikana. 
Useimmissa tapauksissa tietoihin sisältyy ainakin työntekijän 
nimi, yhteystiedot, koulutus ja työhistoriatiedot. 
 

6. 
Säännönmukaiset tietolähteet. 
Jos tietoja ei kerätä suoraan 
rekisteröidyltä itseltään, kaikki 

 
Henkilötiedot saadaan kirjallisesti ja suullisesti henkilöltä itsel-
tään. 
 
 

mailto:tl@tapaturmalautakunta.fi
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tietojen alkuperästä käy-
tettävissä olevat tiedot 

7.  
Henkilötietojen vastaanotta-
jien ryhmät, joille henkilötie-
toja on luovutettu tai luovute-
taan 
 

 
Lautakunnan ulkopuoliset henkilöt eivät käsittele työnhakijoiden 
tietoja.  

8. 
Kolmannet maat ja kansainväli-
set järjestöt, joihin tietoja siir-
retään tai tieto siitä, ettei hen-
kilötietoja siirretä kolmansiin 
maihin tai kansainvälisiin jär-
jestöihin 
 
Asianmukaisia suojatoimia kos-
keva dokumentaatio, jos henki-
lötietoja siirretään kolmansiin 
maihin tai kansainvälisiin jär-
jestöihin tietosuoja-asetuksen 
49 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetulla siir-
rolla 
  
 

 
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjes-
töille. 

9. 
Rekisterin suojauksen periaat-
teet, tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet. 

 
Kaikkia rekisterin aineistoa käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolo-
velvollisuus. Henkilötietojen käsittelijöillä on ohjeet 
henkilötietojen turvallisesta käsittelystä. 
 
A) Paperinen aineisto 
Rekisterin tiedot ovat rekrytointiin osallistuvien esimiesten käy-
tössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuu-
dessa. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Toimiti-
loissa on kulunvalvonta ja hälytykset.  
 
B) Sähköinen aineisto 
Rekisterin tiedot ovat rekrytointiin osallistuvien esimiesten käy-
tössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuu-
dessa. Henkilötietoihin pääsy vaatii kirjautumisen lautakunnan 
ympäristöön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla 
(kaksivaiheinen tunnistautuminen). Lisäksi henkilötietoja sisällään 
pitävät kansiot on luvitettu niin, etteivät ne näy kuin niille 
henkilöille, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Työasemilla on 
käytössä kiintolevyn salausohjelma BitLocker. 
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10. 
Henkilötietojen säilytysaika tai 
kriteerit sille, miten säilytys-
aika määräytyy  

 
Työhakemuksia säilytetään viisi vuotta tehtävän täyttämisestä. 
Avoimia työhakemuksia säilytetään vuosi. Tietojen poistamisesta 
vastaa hallintopäällikkö. 
 

11. 
Rekisteröidyn oikeudet sekä 
niiden käyttäminen 

 
A) oikeus saada pääsy tietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tie-
toja henkilörekisteriin on tallennettu. Hänellä on oikeus pyytää 
jäljennöstä omista tiedoistaan. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja alle-
kirjoitetaan. Pyyntö lähetetään postitse osoitteeseen Tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta, hallintopäällikkö, PL 10, 
00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen tl(at)tapatur-
malautakunta.fi. Pyynnön sisällöllä ei ole määrämuotoa. 
Tietopyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, viimeis-
tään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
 
B) oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että lautakunta oikaisee häntä 
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tai täydentää 
puutteellisia henkilötietoja. Tiedot oikaistaan kirjallisen, allekirjoi-
tetun korjauspyynnön perusteella, joka toimitetaan lautakuntaan 
kohdan 11 A ohjeen mukaisesti. Työnhakijat voivat oikaista tie-
toja sen ajan, kun hakemusta säilytetään eli enintään viiden vuo-
den ajan. 
 
C) oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”) 
Työhakemuksia säilytetään viisi vuotta, avoimia työhakemuksia 
säilytetään vuosi. Jos työnhakija haluaa tietonsa poistettavan en-
nen tätä määräaikaa, hänen on oltava yhteydessä kirjallisesti lau-
takuntaan. Allekirjoitettu pyyntö toimitetaan lautakuntaan koh-
dan 11 A ohjeen mukaisesti. Tiedot poistetaan rekisteröidyn kir-
jallisen pyynnön perusteella, jos henkilötietojen säilyttämiselle ei 
ole muuta perustetta. Henkilötietojen poistaminen arvioidaan ta-
pauskohtaisesti. 
 
D) oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Oikeutta tietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen ei sovelleta, 
koska henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen tai so-
pimukseen. 
 
E) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Käsittelyä rajoitetaan rekisteröidyltä saadun kirjallisen ilmoituk-
sen perusteella, jos käsittelyn jatkamiseksi ei ole rajoittamisen 
ylimenevää perustetta. Kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö toimite-
taan lautakuntaan kohdan 11 A ohjeen mukaisesti. Pyyntöön on 
kirjattava, millä perusteella käsittelyn rajoittamista pyydetään ja 
mahdollisuuksien mukaan se, mihin asti käsittelyä pyydetään 
rajoittamaan 
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F) oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia 
Lautakunta ei suorita automaattista päätöksentekoa tai käytä 
henkilötietoja profilointiin tai suoramarkkinointiin. 
 

12. 
Kielto-oikeus 

 
Koska henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, on 
rekisteröidyllä oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Kirjalli-
nen, allekirjoitettu pyyntö toimitetaan lautakuntaan kohdan 11 A 
ohjeen mukaisesti. 
 
Henkilötietojen käsittelemistä voi jatkaa, jos lautakunnan mu-
kaan tietojen käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja pe-
rusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja va-
paudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi.  
 

13. 
Onko henkilötietojen antami-
nen lakisääteinen tai sopimuk-
seen perustuva vaatimus taikka 
sopimuksen tekemisen edellyt-
tävä vaatimus, onko rekiste-
röidyn pakko toimittaa henkilö-
tiedot ja tällaisten tietojen an-
tamatta jättämisen seuraukset
  
 

 
Rekrytointiprosessiin osallistuminen edellyttää henkilötietojen 
antamista, rekisterinpitäjän tulee voida yksilöidä työnhakijat. 

14. 
Oikeus tehdä valitus valvonta- 
viranomaiselle 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen kä-
sittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 
 


