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1. Rekisterinpitäjä

Medbit Oy
PL 130, 20521 TURKU
Puh. (02) 313 0000 (vaihde)
ja KL-Kuntarekry Oy (rekisteriseloste www.kuntarekry.fi), joka
vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien
Kuntarekry.fi-rekisterin pääylläpitäjänä ja vastaten henkilötietojen
käsittelystä tältä osin (lokitiedot, varmuuskopioinnit,
hävittäminen).

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Tietosuojavastaava Leea Helkiö
Sähköposti: Tietosuojavastaava@medbit.fi

3. Rekisterin nimi

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu
kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista ja avoimista
rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista. Palvelussa toimii
kaksi eri järjestelmää; verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja
rekrytointijärjestelmä. Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä
Medbit Oy julkaisee avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat
julkaisujärjestelmästä automaattisesti, kun hakuaika päättyy.
Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny
henkilötietorekisteriä. Työnhakijat voivat jättää
rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa.
Rekrytointijärjestelmään kertyy työnhakijoiden henkilötietoja
hakemusten jättämisen myötä. Rekrytointijärjestelmässä Medbit
Oy käsittelee työnhakijoiden hakemuksia hakemusten
vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen. Hakemusten
poistamista käsitellään kohdassa 9.

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
(rekisterin
käyttötarkoitus)

Medbit Oy:n henkilöstön rekrytointi. Henkilötietojen käsittely
perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän tietosuojalain
759/2004 ja arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden
mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja
poistoon rekrytoinneissa.

5. Rekisterin
tietosisältö

Työnhakijoiden itsestään työnhakua varten ilmoittamat tiedot ja
työnantajan edustajien rekrytointiprosessissa kirjaamat tiedot.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun
käyttäjiksi rekisteröityneet työnhakijat. Medbit Oy vastaa
työnhakijoiden tietojen käsittelystä rekrytointijärjestelmässä.
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7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin
käyttötapahtumat rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän
lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin KL-Kuntarekry Oy.
Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella
ja salasanalla rajatuin oikeuksin. Työnhakijan käyttäjätunnuksilla
työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan. Omilla
käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää
omia tietojaan. KL-Kuntarekry Oy:ssä työskentelevät
rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät
työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin
vastatessaan. Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty
salassa pidettäväksi JulkL 24 § 32 mukaisesti (perhesuhteet,
harrastukset, poliittinen vakaumus). Käsittelyssä noudatetaan
Henkilötietolain 32 § suojaamisvelvoitteita ja 33 §
vaitiolovelvollisuutta.

9. Henkilörekisterissä
olevien tietojen
säilytys ja
hävittäminen

Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja
hävittäminen tapahtuu arkistolain 831/1994 8 §:n perusteella
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Medbit Oy vastaa hakemusten ja työnhakijoiden tietojen
käsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen
rekrytointien sekä sijais- ja harjoittelijarekrytointien osalta.
Hakemukset hävitetään Medbit Oy:n ja/tai KL-Kuntarekry Oy:n
toimesta.
Hakemuksen jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajien
käytettävissä 6 kuukautta siitä, kun työnhakija on viimeksi
päivittänyt avointa hakemustaan. Työnhakijat vastaavat omien
tietojensa päivittämisestä ja käytettävyystietojensa ylläpidosta.
Jos työnhakija haluaa hakemuksensa olevan aktiivinen 6
kuukauden jälkeen, hän voi päivittää hakemuksensa.
Hakemukset hävitetään Medbit Oy:n toimesta.
Avoimen hakemuksen jättäneen työnhakijan tiedot ovat
työnantajan käytettävissä hakijan määrittämään päivämäärään
asti, kuitenkin korkeintaan 1 vuoden. Työnhakijat vastaavat
omien tietojensa päivittämisestä. Jos työnhakija ei päivitä
avointa hakemustaan, säilyy se työnhakijan määrittämän
päivämäärän jälkeen järjestelmässä 6 kuukautta. Hakemukset
hävitetään Medbit Oy:n toimesta.
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden
työnhakijoiden hakemukset säilyvät järjestelmässä 6 kuukautta
rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Hakemukset hävitetään Medbit
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Oy:n toimesta. Työnantajat vastaavat mahdollisten manuaalisten
hakemusten säilyttämisestä ja hävittämisestä edellä kuvatun
logiikan mukaisesti.
10. Tarkastusoikeus

Työnhakijalla on oikeus saada tarkistaa itsestään tallentamansa
tiedot tai tiedot, jotka hänestä on järjestelmään tallennettu.
Työnhakijalla on oikeus turvautua henkilötietolaissa mainittuihin
oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa
rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle eli Medbit Oy:lle.

11. Virheellisen tiedon
korjaaminen

Työnhakija voi itse päivittää järjestelmään tallentamiaan tietoja.
Kohdistettuun hakuun kirjattuja tietoja ei voi päivittää hakuajan
päättymisen jälkeen. Muuttuneet yhteystiedot työhakija voi
päivittää näissäkin tilanteissa. Muut tietojen korjaamista koskevat
pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle
eli Medbit Oy:lle.

12. Tietojen
luovuttaminen
suoramarkkinointitms. tarkoituksiin

Henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia,
etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta tai
henkilömatrikkeleita varten.

4

