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YHDISTETTY TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 

 
     EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 
 
      

 
 
1. Rekisterinpitäjä 

Nimi, Y-tunnus, Osoite,  

Puhelin  
 

 

Haminan Energia Oy, Y-tunnus 0973749-8 

Reutsinkatu 12, 49400 Hamina 

(05) 460 10 600 

 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa  

Nimi, Osoite, Puhelin, Sähköposti 

 
Raila Filppu 

Reutsinkatu 12, 49400 Hamina 

044 7200 255, raila.filppu@haminanenergia.fi 

 
 

3. Rekisterin nimi 
 

Rekrytointirekisteri 

 

 

4. Henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoitus 

 

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Haminan 
Energia Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaik-
kahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työteh-
tävään tai jättää avoimen hakemuksen.  
 

 
 

5. Rekisterin tietosisältö 
 

Henkilön nimi, osoite, puhelin, sähköposti ja ikä. Henkilön itsensä an-
tamat lisätiedot esim. liitettävä cv, palkkatoivomus ym. 

 

6. Säännönmukaiset tieto-
lähteet 

 

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.  
 

 

7. Tietojen säännönmukai-
set luovutukset ja tietojen 
siirto EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 

 

Tietoja ei luovuteta Haminan Energia Oy:n ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot  
 

 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalista aineistoa on käsiteltävä niin, ettei se joudu sivullisten tie-
toon. Työpaikkahakemuksia säilytetään lukitussa huoneessa saapu-
misvuoden lisäksi kaksi seuraavaa vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan. 
Hakijan pyynnöstä hakemukset tuhotaan aikaisemmin.  
 
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
Sähköisesti jätetyt hakemukset arkistoidaan sähköiseen dokumenttien 
hallintajärjestelmään. Rekisteriin ei ole pääsyä muilla kuin siihen oi-
keutetuilla henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoil-
la. Työpaikkahakemuksia säilytetään saapumisvuoden lisäksi kaksi 
seuraavaa vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Hakijan pyynnöstä tiedot 
poistetaan aikaisemmin. 
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9. Tarkastusoikeus ja tie-
don korjaaminen 

 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tar-
kastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterin-
pitäjän luona tai lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 
mainitulle yhteyshenkilölle. 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuulli-
sen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useam-
min kuin kerran vuodessa (12 kk). 
 

10. Rekisteriseloste 
 

Tämä rekisteriseloste on nähtävissä Haminan Energia Oy:n kotisivuil-
la. 

 


