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Henkilötietorekisteri 
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Rekisterinpitäjä on Nuorten Palvelu ry 
y-tunnus: 0292537-3 
Osoite: Asemakatu 7, 70110 Kuopio 
 
Nuorten Palvelu ry:n tietosuojavastaavana toimii Tatu Tossavainen.  
 
Yhteydenotot tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä:  
Tatu Tossavainen, toiminnanjohtaja, tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Käsittelemme henkilötietoja siltä osin kuin se on välttämätöntä työntekijävalinnan 
suorittamiseksi työ- tai harjoittelupaikkaa Nuorten Palvelu ry:stä haettaessa. 
Henkilötietoja tarvitaan erityisesti lainsäädännön mukaisten työnhakijan ja 
työnantajan oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseksi. 

 

3. Mitä tietoja keräämme 
Henkilötietorekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka ovat hakeneet 
vapaaehtoiseksi tai työ- tai harjoittelupaikkaa Nuorten Palvelu ry:stä. 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: 

Henkilötiedot:  
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asuinkunta. 

Lisäksi keräämme seuraavia tietoja: 
• Työhistoria 
• Suoritetut tutkinnot 
• Koulutus 
• Luottamustehtävät 
• Työnhakijan ilmoittamat valintaa 
edistävät tiedot (osaaminen, 
harrastukset, mielenkiinnon kohteet, 

ominaisuudet, työntekijyys, 
näkemykset haettavaan tehtävään 
ja Nuorten Palvelu ry:seen liittyen)  
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5. Rekisterin tietolähteet 
Työntekijöitä koskevia tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi 
vastaanotamme tietoja hakijan henkilötietoja tahoilta, jotka hakija on avoinna 
olevaa paikkaa haettaessa nimennyt lisätietojen antajiksi.  
 

6. Tietojen luovuttaminen 
Emme luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei luovutetaan 
myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

7. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisteröityjen henkilötietoja käsittelevät asianosaiset Nuorten Palvelu ry:n 
työntekijät, joilla on roolinsa puolesta perustelu syy käsitellä henkilötietoja 
valinnan suorittamiseksi.  

 

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
Keräämiämme henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa 
tietoturvasuojatussa palvelimessa, joka on salasanasuojattu ja vain 
organisaation sisäisessä käytössä. Teemme yhteistyötä sellaisten 
palveluntarjoajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia.  
 

9. Tietojen arkistointi ja hävittäminen 
Henkilötietoja säilytetään niin, että niihin on pääsy vain asianosaisilla 
organisaation jäsenillä. 

Säilytämme valitsematta jääneiden henkilöiden tiedot vuoden ajan 
valintapäätöksestä. Säilytysajan puitteissa työnhakijoilla on mahdollisuus 
selvittää, että olemme noudattaneet valintapäätöksessä tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta koskevia säännöksiä.  
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Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava 
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista 
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä 
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita 
tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot 
viipymättä. Henkilötietoja säilytetään työsuhteen keston ajan. Työsuhteen 
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään laissa määrätyn ajan. 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut 
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset 
perusteet.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.  

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää 
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaiselle.  

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseen 
kohdistuvia tietojenkäsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee 
yksilöidä tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä.  

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä 
ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

 

10. Tietosuojaselosteen muutokset 
Muuttaessa tätä selostetta, merkitsemme muutosten päivittämisen 
päivämäärään selosteeseen. Merkittäviä muutoksia tehtäessä, ilmoitamme 
muutoksista myös verkkosivuillamme silloin, kun se katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi.  

 


