JUNGLE JUICE BARIN
REKRYTOINNIN TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin pitäjä
Smoothie Heaven Oy (Jungle Juice Bar)
Keskuskatu 4, 00100 Helsinki
info@junglejuicebar.com
Rekisterin nimi
Jungle Juice Barin rekrytointirekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri koskee rekrytoinnin yhteydessä kerättäviä, käsiteltäviä ja säilytettäviä
henkilötietoja.
Rekisteriasioista vastaava
Palvelua käyttävä Smoothie Heaven Oy (Jungle Juice Bar) vastaa rekisterinpitäjänä omien
työnhakijoidensa hakevien henkilöiden hakemusten ja henkilötietojen käsittelystä sekä
niitä koskevista tiedusteluista. Tiedustelut osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.
Vastuuhenkilö: Nelli Sirviö, henkilöstöpäällikkö
Sähköposti: etunimi(at)junglejuicebar.com
Henkilötietojen kerääminen
Mitä henkilötietoja kerätään?
Henkilötiedot liittyvät henkilöön suorasti tai epäsuorasti. Näitä tietoja ovat mm. nimi,
henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Lisäksi tällaisina tietoina
pidetään esimerkiksi myös erilaisia sähköisiä identiteettejä, kuten IP-osoitteita, jos ne
voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön.
Työhakemusta lähettäessä www.junglejuicebar.com -sivuston kautta Jungle Juice Bar
tallentaa sinusta henkilötietoja joita olet hakemuksessasi antanut. Näitä tietoja ovat nimi,
syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, cv/ansioluettelo,
työhakemuksesi sekä vastaukset mihin pisteelle ja mihin rooliin haet töihin sekä muut
vastauksesi työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan ensisijaisesti työnhakijalta itseltään. Tietoja voidaan saada myös
työnhakijan ilmoittamilta suosittelijoilta tai muilta hakijan antamilta yhteyshenkilöiltä. Lisäksi
tiedot koostuvat rekrytointiprosessin aikana tallennetuista tiedoista.
Henkilötietojen käsittely, tallentaminen ja säilyttäminen
Jungle Juice Bar käyttää tietojasi arvioidakseen soveltuvuuttasi vapaisiin työtehtäviin sekä
ottaaksesi sinuun yhteyttä mahdollisen työhaastattelun tai puhelinhaastattelun sopimista
varten.
Tietoja säilytetään salatussa sähköpostipalvelussa. Tietoja käsittelevät hakemastasi
työtehtävästä ja paikkakunnasta riippuen aluepäälliköt, henkilöstöosaston työntekijät sekä
hallinnon työntekijät.
Säilytämme henkilötietoja lomakkeessa valitsemasi ajan verran kuukaudesta
maksimissaan 6 kuukauteen. Yli 6 kuukautta vanhemmat hakemukset poistetaan. Kaikki
hakemukset hävitetään niin, että tietosuoja säilyy.
Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietoja säilytetään turvallisesti lukitussa tilassa. Valvottujen ja vartioitujen tilojen
ulkopuolella tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön
estämiseksi. Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan yhteyden salauksella.
Rekisterin ylläpidon pääsy tietoihin on rajattu vain välttämättömiin henkilöihin. Kyseiset
henkilöt on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat
salassapitovelvollisuuden alaisina.
Henkilötietojen luovuttaminen
Emme luovuta rekrytoinnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai
mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten.
Rekrytoinnissa käytettävät palvelimet sijaitsevat Suomessa. Rekrytoinnissa saatuja tietoja
ei käsitellä tai siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Käsiteltävien tietojen tietoturva on
varmistettu käyttämällä salattuja tietoliikenneyhteyksiä.

Suostumuksen peruuttaminen
Voimassa olevan henkilötietolainsäädännön perusteella sinulla on halutessasi oikeus,
milloin tahansa pyytää nähtäväksesi sinusta rekrytoinnin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät
henkilötiedot, pyytää virheellisten tietojen korjaamista, niiden käsittelyn rajoittamista tai
henkilötietojen poistamista.
Peruuttaessasi suostumuksen, poistamme rekrytoinnin yhteydessä kerätyt henkilötietosi ja
lopetamme niiden suostumukseen perustuvan käsittelyn.
Samoja henkilötietoja voidaan kuitenkin käyttää sekä suostumuksen perusteella että
välttämättömänä tai muiden säädösten velvoittamana käsittelynä. Tästä johtuen, vaikka
peruutat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn rekrytointitarkoituksiin, ja käsittely, jota
suostumus koskee, keskeytetään, tietojasi voi säilyä meillä muihin esim.
yritystilauskäsittelyyn, mikäli olet tehnyt meiltä yritystilauksen.
Rekisteriotteen pyytäminen
Halutessasi tietää, mitä sinua koskevia tietoja olemme rekisteröineet, voit pyytää näitä
tietoja kirjallisesti Jungle Juice Barin henkilöstöosaston pääkäyttäjältä edellä mainitusta
osoitteesta.
Voit pyytää rekisteriotteen sinusta rekrytoinnin yhteydessä tallennetuista tiedoista
lähettämällä kirjallisen pyynnön henkilöstöosaston pääkäyttäjälle. Pyyntö on lähetettävä
aina kirjallisesti ja siinä on oltava pyynnön esittäjän henkilökohtainen allekirjoitus. Oikeus
henkilörekisteriotteeseen perustuu henkilötietolain 26 pykälään.

