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1. Registrets namn 
Industrifacket rf:s rekryteringsregister 

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson 
Personuppgiftsansvarig 
Industrifacket rf (FO-nummer: 0201717-2) 

Kontaktperson i dataskyddsfrågor 
tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi; 020 774 001, Industrifacket rf /dataskyddsombudet, 
PB 107, 00531 Helsingfors 

3. Registrerade 
I registret behandlas uppgifter om personer som har ansökt om arbete eller uppdrag hos 
Industrifacket. 

Uppgifter om de personer som valts ut till dessa arbetsuppgifter överförs till 
personalregistret när anställningsavtalet eller liknande avtal ingås. 

Uppgifter om personer som har sökt och valts ut för förtroendeuppdrag är en del av 
Industrifackets register över förtroendevalda. 

4. Syftet samt den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter 
Uppgifterna i registret används för att genomföra rekrytering av nya medarbetare och för att 
utvärdera och utveckla rekryteringsprocessen. 

Behandlingen av personuppgifter baseras på den personuppgiftsansvariges lagstadgade 
skyldigheter, avtal, den registrerades samtycke och till tillämpliga delar på den 
personuppgiftsansvariges berättigade intresse. 

5. Uppgifter som behandlas/lagras i registret 
Registret kan innehålla följande uppgifter: 

Namn 
Kontaktuppgifter och adressinformation 
Bild 
Information som den registrerade meddelat i samband med jobbsökning, t.ex. 
Arbets- och volontärerfarenhet 
Utbildningsbakgrund 
Förtroendeuppdrag 
Övriga uppgifter gällande ansökningsprocessen, exempelvis den arbetssökandes intressen 
och motivation 
Den personuppgiftsansvariges anteckningar om den arbetssökande och 
ansökningsprocessen 

6. Särskilda kategorier av personuppgifter 
Registret innehåller i regel inte särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter om 
den registrerades hälsotillstånd eller medlemskap i en fackförening. Registret kan innehålla 
särskilda kategorier av personuppgifter endast om den arbetssökande har uppgivit 
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informationen i fråga på eget initiativ. 

7. Lagringstid för personuppgifter 
Uppgifterna i registret lagras fram till dess att rekryteringsprocessen är avslutad, baserat på 
avtalet mellan den arbetssökande och den personuppgiftsansvarige. 

Efter att rekryteringsprocessen har avslutats kan uppgifterna lagras fram till slutet av det år 
då tre år har förflutit sedan rekryteringsprocessen avslutades. Uppgifterna lagras så att de 
arbetssökande kan kontaktas i samband med senare rekryteringar. I detta fall baseras 
lagringen av uppgifter på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. 

8. Regelbundna uppgiftskällor 
Personuppgifterna erhålls i första hand från den arbetssökande själv. Om den 
personuppgiftsansvarige samlar in information från annat håll, begärs separat samtycke från 
den arbetssökande. Uppgifter om de som ansöker om att bli civiltjänstgörare erhålls delvis 
från civiltjänstregistret Sivariweb. 

9. Den registrerades rättigheter 
Den registrerades rättigheter definieras och begränsas både av EU:s allmänna 
dataskyddsförordning och av den nationella lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Inom 
ramen för dessa lagar har den registrerade rätt att 

• informeras om behandlingen av sina personuppgifter; 
• få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera de personuppgifter om sig själv som 

behandlas av Industrifacket; 
• kräva korrigering och komplettering av ofullständiga och felaktiga personuppgifter; 
• kräva att de egna personuppgifterna raderas, när: 
• behandlingen av uppgifter baseras på samtycke 
• Radering av uppgifter inte strider mot den personuppgiftsansvariges lagstadgade 

skyldigheter eller det allmänna intresset 
• behandlingen av personuppgifter inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka 

de ursprungligen samlades in 
• återkalla samtycket och invända mot behandling av personuppgifter för den del som 

behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke; 
• erhålla sina personuppgifter i maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga 

till en annan personuppgiftsansvarig med förutsättning att personen ifråga själv har 
lämnat personuppgifterna i fråga till Industrifacket, Industrifacket behandlar 
ifrågavarande personuppgifter utifrån den registrerades samtycke och behandlingen 
utförs automatiskt; 

• anföra besvär hos tillsynsmyndigheten och; 
• kräva att behandlingen av ens personuppgifter begränsas. 

10. Utlämnande och överföring av personuppgifter 
Personuppgifter kan överlåtas till andra personuppgiftsansvariga endast om den 
registrerade har gett sitt separata samtycke i samband med eller efter tillhandahållandet av 
sina personuppgifter. Med övriga personuppgiftsansvariga avses inte i detta sammanhang 
underleverantörer, utan en instans som använder de personuppgifter som erhållits för sina 
egna ändamål. Personer som söker till civiltjänstgörare godkänner vid inloggning i 
civiltjänstregistret Sivariweb att Industrifacket och Sivariweb behandlar deras uppgifter. 
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Industrifacket kan använda underleverantörer som behandlar personuppgifter för att 
genomföra rekrytering och anknytande åtgärder. Personuppgifter i rekryteringsregistret kan 
behandlas av Industrifackets tekniska samarbetspartners, såsom molntjänstleverantören 
och rekryteringskanalernas administratörer. 
 
11. Överföring av uppgifter utanför EU 
Uppgifter i medlemsregistret lämnas i regel inte ut utanför EU/EES. Om personuppgifter 
behandlas utanför EU-/EES-området, ansvarar Industrifacket för att överföringen av 
uppgifter alltid utförs i enlighet med gällande lagstiftning beträffande behandling av 
personuppgifter och genomförs i enlighet med ifrågavarande lagstiftning. Registrets 
personuppgifter kan behandlas i ett moln, som är registrerat utanför EU-/EES-området, men 
som har förbundit sig att följa kraven i EU:s dataskyddsförordning. 

12. Dataskydd 
Personuppgifter som behandlas digitalt är skyddade och lagrade i Industrifackets system 
som har begränsad åtkomst endast för personer som behöver uppgifterna i fråga för att 
kunna sköta sina arbetsuppgifter. Dessa personer använder personliga 
användaridentifikationer och lösenord. Lagring av personuppgifter på papper undviks. 

Personuppgifter som skickas utanför Industrifacket krypteras. Använda arbetsstationer och 
lagringsmedia är krypterade. 

13. Kontakta oss! 
En begäran som rör utövande av registrerades rättigheter, frågor om denna 
dataskyddsbeskrivning eller andra förfrågningar ska lämnas per e-post till adressen: 
tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi. Den registrerade kan också ta kontakt personligen, 
eller skriftligen till följande adress: Dataskyddsombudet, Industrifacket rf, PB 107, 00531 
Helsingfors, 020 774 001 

14. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen 
Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras tidvis till exempel när lagstiftningen ändras 
eller specificeras. Beskrivningen har senast uppdaterats den 10 december 2021. 
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