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1. Rekisterinpitäjä  
Bioenergia ry 
Eteläranta 10 
00130 Helsinki 
Y-tunnus: 2478236-9 
www.bioenergia.fi 
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Iida Hollmén 
Bioenergia ry 
Eteläranta 10 
00130 Helsinki 
etunimi.sukunimi(a)bioenergia.fi 
p. 044 489 0417 
 

3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus 
Bioenergia ry:n työnhakijarekisteri 
 
Käsittelemme rekisterissä työnhakijoiden henkilötietoja. 
 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukselle. Henkilötietoja käsitellään 
Bioenergia ry:n rekrytointiprosessien toteuttamiseksi ja työnhakijoiden henkilötietojen 
säilyttämiseksi myöhempiä rekrytointitarkoituksia varten. Henkilötietoja käsitellään vain 
tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. 
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5. Rekisterin tietosisältö  
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot hakijasta: 

• Nimi 

• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Henkilön esittely omin sanoin ja videolla 

• Hakukirje 
• CV 
• LinkedIn-profiilin osoite 
• Kuvaus kielitaidosta 
• Palkkatoive 

• Suosittelijan yhteystiedot 
 

6. Tietojen säilytysaika 
Tietoja säilytetään  1 vuosi. 
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet  
Rekisteriin voi liittyä hakulomakkeella tai sähköpostilla.  
 
Työnhakijan suostumuksella henkilötietoja saatetaan kerätä myös muista lähteistä, kuten 
rekrytointiin osallistuneilta rekrytointikonsulteilta ja rekrytointiyrityksiltä. Rekisteröidyn 
suostumuksella henkilötietoja saatetaan kerätä myös suosittelijoilta, joiden yhteystiedot 
työnhakija on itse toimittanut. 
 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 
9. Rekisterin suojaus  
Tiedot ovat luottamuksellisia ja rekisterin käyttäjät ovat salassapitovelvollisia. 
Rekisterijärjestelmään pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Bioenergia ry:n jäsen- ja sidosryhmäyhteystietoja säilytetään palomuurein ja salasanoin 
suojatuissa tietokannoissa.  
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10. Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on 
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai 
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai 
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai 
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 
 

11. Rekrytoinnin rekisteriselosteen muuttaminen 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään prosessejamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa 
tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. 
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