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Henkilötiedon käsittelytoimien kuvaus: Kunta-
rekry palvelun henkilötietojen käsittely 
Osapuolet 

Asiakas: Kuntarekryn käytöstä FCG:n kanssa sopinut organisaatio 

Toimittaja: FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) 

Tausta ja kuvauksen tarkoitus 

Asiakas on tehnyt Toimittajan kanssa sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”), joka koskee Kuntarekryä 
(jäljempänä ”Palvelu”). Toimittaja toimii Tilaajan ylläpitämään henkilörekisteriin kuuluvien henkilö-
tietojen käsittelijänä, joka käsittelee Tilaajan henkilötietoja Tilaajan puolesta ja lukuun Palvelua kos-
kien. Tilaaja on tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä.  

Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita Toimittaja henkilötietojen käsittelijänä tekee Asi-
akkaan puolesta sekä tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista. Tämä dokumentti liitetään Kuntarekryä 
koskevan henkilötietojen käsittelysopimuksen liitteeksi. 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Toimittajan ja Asiakkaan välistä sopimusta henkilötietojen 
käsittelystä sekä Asiakkaan kirjallisia ohjeita, jotka Toimittaja on hyväksynyt. 

 

Henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus 

Henkilötietojen käsittelyn 
luonne ja tarkoitukset 

Toimittaja käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

Henkilötietoja käsitellään Kuntarekry.fi ja Kuntarekrytointi.fi –palveluiden 
toiminnan varmistamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Prosessien, liike-
toiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus ja tukipal-
velun tuottaminen, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän re-
kisteröidylle tarjoamaan Kuntarekry.fi-palveluun, jossa rekisteröity henkilö 
voi luoda itselleen käyttäjäprofiilin ja sen jälkeen laatia työhakemuksia osoi-
tettavaksi valitsemilleen palvelua käyttäville kuntatyönantajille. 

Lisäksi palvelussa työnhakija voi vastaanottaa suosituksia hänelle soveltu-
vista työpaikkailmoituksista. Tässä tarkoituksessa rekisterinpitäjä säilyttää 
rekisteröidyn palveluun tallentamia profiilitietoja palvelussa. 
 
Toimittaja voi kirjautua asiakkaan tietoihin teknistä tukea ja ylläpitotoimen-
piteitä varten, sekä määritellä tähän liittyvät mekanismit. 
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Toimittaja tekee seuraavia 
käsittelytoimia henkilötie-
doille Tilaajan puolesta  

 

☒ Kerääminen ☒ Kysely 
☒ Tallettaminen ☒ Käyttö 
☐ Järjestäminen ☐ Saataville asettaminen (tietojen 

luovuttaminen esim. siirtämällä tai 
levittämällä) 

☐ Jäsentäminen ☐ Yhteensovittaminen tai yhdistä-
minen 

☒ Säilyttäminen ☐ Rajoittaminen 
☒ Muokkaaminen, muuttaminen ☐ Poistaminen tai tuhoaminen 
☐ Henkilötietojen haku ☒ Käsitteleminen tilaajan kullois-

tenkin palvelupyyntöjen mukai-
sesti 

☐ Muut käsittelytoimet: 
__________ 

 

Käsittelyn kohde Käsittely koskee seuraavia rekisteröityjen ryhmiä ja henkilötietoja (tässä 
kohdassa kuvataan yleisellä tasolla rekisteröityjen ryhmät ja mihin henkilö-
tietoihin käsittely kohdistuu): 
- työhakemusten tiedot (asiakkaan määrittelemän hakulomakkeen si-

sältö) 
- asiakkaan käyttäjien käyttäjätunnukset ja niiden sisältämät henkilötie-

dot (sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi) 
Erityiset henkilötietoryh-
mät ja salassa pidettävät 
henkilötiedot 

 
Toimittaja käsittelee seuraavia erityisiä henkilötietoryhmiä: 
 
☐ rotu tai etninen al-
kuperä 

☐ poliittiset mielipi-
teet 

☐ uskonnollinen tai fi-
losofinen vakaumus 

☐ ammattiliiton jäse-
nyys 

☐ geneettisten tai 
biometristen tietojen 
käsittely henkilön yk-
siselitteiseksi tunnis-
tamiseksi 

☐ terveyteen liittyvät 
tiedot 

☐ henkilön seksuaali-
seen käyttäytymiseen 
tai suuntautumiseen 
liittyvät tiedot 

☐ rikostuomiot ja rik-
komukset tai niihin 
liittyvät turvaamistoi-
met 

☐ Muut salassa pidet-
tävät henkilötiedot 
(täytä tiedot): esim. 
henkilötunnus 

 

Henkilötietojen maantie-
teellinen sijainti 

 
Henkilötietoja käsitellään (sisältäen pääsyn henkilötietoihin ja hosting-pal-
velut) seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla 
☐ Suomi ☒ Euroopan Unionin (EU) alue tai 

Euroopan talousalue (ETA) 
☐  Maa, jonka tietosuojan 
riittävyys on vahvistettu komission 
päätöksellä (täytä tiedot) 

☐ Muu alue (täytä tiedot) 
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Henkilötietoja käsittelevät 
alihankkijat 

Toimittaja käyttää tämän käsittelytoimien kuvauksen päivämääränä seu-
raavia alihankkijoita: 
 Kuulalaakeri Oy (tekstiviestit) 
 RecRight (videohaastattelut) 
 Advania (käyttöympäristö) 

Henkilötietojen käsittelyn 
turvallisuus 

Toimittaja hyödyntää teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötieto-
jen turvaamiseksi. Teknisinä suojatoimina käytetään mm. tietojen salausta 
verkon yli tapahtuvassa järjestelmän käyttämisessä, tietojärjestelmän val-
vontaa ja varmistuksia, käyttäjäoikeushallintaa ja lokitusta. Organisatori-
sina suojatoimina käytetään mm. tietoturvallista ohjelmistokehitystä, oh-
jeistuksia, sopimuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Palvelua koske-
vassa palvelukuvauksessa on lisätietoja tietoturvaa koskien. Toimittaja voi 
lisäksi pyynnöstä toimittaa tietoturvakuvauksen, jossa on yksityiskohtai-
semmin kerrottu suojatoimista. 

Henkilötietojen käsittelyn 
kesto 

Toimittaja avustaa asiakkaitaan siten, että avoimiin työpaikkoihin jätetyt ha-
kemukset anonymisoidaan automaattisesti kahden (2) vuoden kuluttua sen 
jälkeen, kun työnantaja on päättänyt rekrytoinnin käsittelyn tekemällä rek-
rytoinnille päättämistoiminnon. Mikäli päättämistoiminto jätetään teke-
mättä, järjestelmä päättää rekrytoinnin automaattisesti vuoden kuluttua 
työpaikan hakuajan päättymisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa hakemus 
siis säilyy järjestelmässä kolme (3) vuotta hakuajan päättymisestä. 

Työnantajan käyttäjätunnuksista ja niiden käsittelyn kestosta vastaa asia-
kas. 

Tietosuojavastaavan yh-
teystiedot 

FCG on nimennyt tietosuojavastaavan, jonka yhteystiedot löytyvät FCG:n in-
ternetsivuilta.  

Toimittajan tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat seuraavat:  

tietosuojavastaava@fcg.fi 

FCG Finnish Consulting Group Oy  
Tietosuojavastaava 
Osmontie 34 
PL 950 
00601 Helsinki 

Voimassaolo ja saatavuus Tämä käsittelytoimien kuvaus astuu voimaan henkilötietojen käsittelysopi-
muksen allekirjoituspäivänä ja on voimassa niin kauan kuin Palveluja tarjo-
taan Sopimuksen mukaisesti. Tätä käsittelytoimien kuvausta päivitetään 
tarvittaessa. Ajantasainen versio tästä käsittelytoimien kuvaksesta on saa-
tavilla FCG:n tietosuojavastaavalta.  

 

 


