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Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, jotta voimme tarjota sinulle

mahdollisuuden hakea työtä Solvaylta verkossa ja käsitellä hakemuksesi. Olemme sitoutuneet

avoimuuteen siitä, miten keräämme ja käytämme kyseisiä tietoja.

Seuraavassa on lisätietoa tietoja edellytyksistä henkilötietojesi käsittelylle toimiessamme

rekisterinpitäjänä (eli oikeushenkilönä, joka päättää henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja tavat),

oikeuksistasi ja velvollisuuksistamme kyseiseen käsittelyyn liittyen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen

2016/679 (GDPR) mukaisesti.

Mitä ovat ”henkilötiedot”?

Henkilötiedot tarkoittavat sinua koskevia keräämiämme tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa

suoraan (eli tiedon itsensä perusteella) tai epäsuorasti (eli tiedosta yhdessä muiden saatavilla

olevien tai todennäköisesti saatavilla olevien tietojen kanssa).

Mitä minua koskevia henkilötietoja kerätään?

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietojen luokkia osana toimintojamme, ja mikäli

sovellettavissa, johtuen työnantajana meihin kohdistuvista lakiin perustuvista velvollisuuksista:

- tunnistustiedot (kuten nimi, sukunimi, osoite, syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, kieli,

kansalaisuus, sukupuoli, valokuva (vapaaehtoinen)

- koulutushistoria, ammatillinen kokemus, olennaiset kyvyt, virkavuosien määrä, CV ja

työhakemus, harrastukset, tutkinnot, suosituskirje

Miksi henkilötietojani kerätään ja mikä on oikeusperuste?

1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste



Emme voi käsitellä henkilötietoja, ellei siihen ole oikeaa oikeusperustetta. Tämän vuoksi

saamme käsitellä henkilötietojasi, koska käsittely on tarpeen

● sopimuksen tekoa edeltävien toimenpiteiden tekemiseksi rekrytoinnin

yhteydessä

● profiilisi luomiseksi, jotta voit käyttää Solvayn rekrytointityökalun

palveluita oikeutettuna etuna.

Huomaa, että joidenkin henkilötietojen antaminen on tarpeen, jotta voimme solmia kanssasi

sopimuksen ja täyttää velvoitteemme kyseisen sopimuksen noudattamisessa. Mikäli

tarvittavia henkilötietoja ei anneta, Solvay ei voi tarjota sinulle mahdollisuutta hakea työtä

Solvaylta verkossa eikä käsitellä hakemustasi.

Älä lähetä meille arkaluonteisia tietoja, kuten tietoja etnisestä alkuperästäsi, poliittisesta

näkemyksestäsi, filosofisesta ja uskonnollisesta vakaumuksestasi, ammattiliiton tai poliittisen

puolueen jäsenyydestäsi, fyysisestä ja henkisestä terveydestäsi, sukupuolisesta

suuntautumisestasi tai oikeudenkäynneistä, äläkä kansallista henkilötunnustasi tai

sosiaaliturvatunnustasi.

2. Käsittelytarkoitukset

Tarvitsemme henkilötietojasi toimintaamme, ja milloin sovellettavissa, täyttääksemme

velvollisuutemme työnantajanasi ja erityisesti seuraaviin erityisiin tarkoituksiin:

Keräämme henkilötietojasi antaaksemme sinulle mahdollisuuden tehdä hakemus verkossa ja

voidaksemme käsitellä hakemuksesi. Jos profiilisi vastaa työtehtävää, sinuun voidaan ottaa

yhteyttä jatkovalintaa varten.



Kuka pääsee käsiksi henkilötietoihini?

Henkilötietoihisi on pääsy tai henkilötietojasi luovutetaan sisäisesti osana tämän rekrytointialustan

yhteydessä tekemiämme toimia ja tässä ilmoituksessa mainituissa tarkoituksissa (luovutuksensaajia

ovat esim. henkilöstöosaston työntekijät, suora esimiehesi, työskentelyalasi johtajat, sisäiset

neuvonantajat (esim. lakiasiainosasto) ja IT-työntekijät sekä pääkäyttäjät), mukaan lukien muille

Solvay-yhtymän oikeushenkilöille. Kyseinen käyttöoikeus rajoitetaan tarkasti vain valtuutetuille

henkilöille ja vain tarpeen mukaan.

Henkilötietojasi voivat myös tarkastella ja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille yllä

mainituissa tarkoituksissa:

henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet, kuten IT-järjestelmiemme toimittajat,

palkanlaskentapalvelun toimittajat, pilvipalvelujen toimittajat, tietokantojen toimittajat ja

turvallisuuspalvelujen toimittajat, ja vain valtuutetuille henkilöille, joiden on tiedettävä

nämä henkilötiedot tehtäviensä suorittamista varten.

- ulkopuoliset neuvonantajamme, ulkopuoliset asianajajat, kirjanpitäjät ja konsultit

- milloin sovellettava laki vaatii tai heidän pyynnöstään, kansalliset ja/tain kansainväliset

valvonta- ja toimeenpanoviranomaiset tai oikeusistuimet, kuten käräjäoikeudet,

välimiestuomioistuimet, sovittelijat, tarkastuspalvelut ja veroviranomaiset

Sisäisesti tai ulkoisesti tässä osassa mainitusti lähetettyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan

talousalueen (ETA) ulkopuolissa maassa, jossa ei henkilötietoja suojata riittävästi.

Jos henkilötietosi lähetetään kyseiseen maahan, otamme käyttöön sopivat suojaustoimet siirron

lainmukaisuuden varmistamiseksi. Voit pyytää tästä asiasta lisätietoja tai saada kopion käyttöön

otetusta suojaustoimesta toteuttamalla seuraavassa mainittuja oikeuksiasi.

Kuinka pitkään henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden keräämisen ja käsittelyn

tarkoituksen vuoksi, mukaan lukien kaikkien lakisääteisten tai muiden viranomaisvaatimusten

täyttämiseksi.

Poistamme hakijaprofiilia varten kerätyt henkilötietosi i) 6 kuukauden kuluttua joko i) sinun tai

pääkäyttäjän poistettua profiilisi tai ii) välittömästi profiilisi oltua käyttämättömänä 6 kuukautta (jos

et ole kirjautunut profiiliisi 6 kuukauden aikana). Jälkimmäisessä tapauksessa lähetämme sinulle

ehdokkuuden poistamisilmoituksen yhtä (1) kuukautta ennen 6 kuukauden määräajan päättymistä



varoittaaksemme sinua siitä, että ellet kirjaudu profiiliisi, henkilötiedot poistetaan yhden kuukauden

kuluttua.

Joka tapauksessa ehdokasprofiilin henkilötietojasi ei poisteta silloin, kun hakemasi työtarjous on

edelleen aktiivinen.

Hakemaasi työtarjousta varten kerätyt henkilötiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden kuluttua sen

jälkeen, kun työnhaun tila on suljettu, peruutettu tai hylätty.

Mitkä ovat henkilötietojeni käsittelyä koskevat oikeuteni?

Rekisteröitynä sinulla on useita oikeuksia. GDPR-asetuksen säädösten ja rajoitusten mukaisesti,

sinulla on oikeus seuraaviin:

● Voit saada pääsyn henkilötietoihisi ja kopion niistä pyynnöstä.

● Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.

● Voit vaatia meitä poistamaan henkilötietosi tai lopettaa niiden käsittelyn (esim. kun tietoja

ei tarvita enää käsittelytarkoitukseen).

● Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

● Voit pyytää meille antamiesi henkilötietojen palauttamista sinulle tai siirtämistä jollekin

toiselle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Viimeksi

mainittua oikeutta on toteutettava salassapitovelvollisuuksiasi noudattaen.

● Voit perua suostumuksesi tapauksissa, joissa käsittelimme tietojasi suostumuksen

perusteella (ilman että tämä peruminen vaikuttaa ennen perumista tapahtuneen

henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen).

Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksistasi, ota yhteys seuraavaan osoitteeseen:

privacy@solvay.com.

Lisäksi sinulla on oikeus, jos uskot ettemme ole toteuttaneet tietosuojaa koskevia oikeuksiasi, jättää

valitus kotipaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn loukkauksen maan tai alueen valvontaviranomaiselle.

Kuinka henkilötietojeni suojaaminen varmistetaan?



Toteutamme riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistamme, että

henkilötietojasi ei häviä, tuhoudu vahingossa, käytetä väärin tai luovuteta valtuuttamattomille

henkilöille, eivätkä he pääse tietoihin käsiksi. Lisätietoja henkilötietojesi suojaamisesta on SOLVAYn

tietosuojakäytännössä.

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy

