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Tietosuojaseloste
Kiitos mielenkiinnostasi Routa Markkinointi Oy:n tarjoamia työmahdollisuuksia kohtaan. Olemme
sitoutuneet henkilötietojesi suojaamiseen.
Tällä sivulla voit saada lisää tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi
työnhakuprosessissa ja mitä oikeuksia sinulla on soveltuvien tietosuojasäännösten mukaan.

Mitä tietoja käsittelemme työnhakuprosessissa?
Käsittelemme työhakemustietoja hakijavalintaan ja rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Saat
vahvistusviestin sähköpostiisi, kun hakemuksesi on luotu hakemusportaalissa. Käymme läpi
hakemuksesi ja olemme se jälkeen sinuun yhteydessä. Voimme luovuttaa tai siirtää
henkilötietojasi huolellisesti valitsemillemme yhteistyökumppaneillemme, joita voivat olla
esimerkiksi henkilöstöpalveluita tarjoavat yritykset (soveltuvuusarvioinnit, videohaastattelut.)

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
Jos tulet valituksi hakemaasi tehtävään, tietosi siirretään palkkahallintoon ja sisäiseen HRjärjestelmään. Jos et tule valituksi, tietosi säilytetään hakemusportaalissa kahdeksantoista
kuukautta siitä, kun sait tiedon kielteisestä valintapäätöksestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Mikäli työhakemus jää luonnostilaan, saat ennen rekrytoinnin julkaisun päättymistä muistutuksen
keskenjääneestä hakemuksesta. Mikäli hakemusta ei täytetä ja lähetetä eteenpäin, se poistuu
automaattisesti. Avoimia hakemuksia säilytämme kaksitoista kuukautta, jonka jälkeen tiedot
poistetaan.

Mitä henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeuksia sinulla on?
Soveltuvat tietosuojalait antavat sinulle useita oikeuksia, kun henkilötietojasi käsitellään. Sinulla
olevat oikeudet voivat vaihdella riippuen, mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi. Sinulla on
oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, oikeus vaatia tietojesi poistoa, oikeus henkilötietojesi
käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vaatia korjausta henkilötietoihisi.
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Jos sinulla on kysyttävää työnhakuprosessiin tai henkilötietojen käsittelyä koskevien oikeuksiesi
toteuttamiseen liittyen, voit kääntyä HR-osaston puoleen:
Markkinointi Routa Oy
HR
Lemminkäisenkatu 14-18 C, 20520 Turku
rekry@markkinointirouta.fi

Jos sinulla on muuta kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai tietosuojasta, voit kääntyä
tietosuojavaltuutettumme puoleen:
Routa Markkinointi Oy
Lemminkäisenkatu 14-18 C, 20520 Turku
info@markkinointirouta.fi

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojan
valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.
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