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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS, SISÄLTÖ JA SÄILYTYSAJAT 

Alla olevissa taulukoissa on lisätietoja siitä, miksi käsittelemme henkilötietojasi, mikä oikeusperuste meillä on 

tietojen käsittelylle ja miten kauan säilytämme tietoja. 

VIESTINTÄ JA AVOIMISTA TYÖPAIKOISTA ILMOITTAMINEN 

Käsittelyn tarkoitus 

 

Käsiteltävät henkilötiedot Käsittelyn 

oikeusperuste 

 

 

Säilytysaika 

Yhteydenotto ja viestintä 

kanssasi, esim. 

tilanteissa, joissa kirjoitat 

meille sosiaalisen median 

kanaviemme kautta tai 

löydämme profiilisi 

LinkedInistä 

Käsittelemme henkilötietoja, jotka itse 

jaat meille (esimerkiksi nimesi, 

yhteystietosi, nykyinen työpaikkasi, 

tehtävänimikkeesi, koulutuksesi, 

osaamisesi) 

Jos otat meihin yhteyttä sosiaalisen 

median kanavissamme, käsittelemme 

myös profiilissasi olevia tietoja 

(käyttäjänimi ja profiilikuva) 

Tietojen käsittely 

lainmukaisella 

tavalla 

Säilytämme henkilötietojasi niin 

kauan kuin viestintämme 

kanssasi jatkuu. Henkilötietojasi 

voidaan säilyttää myös 

pidemmän aikaa muihin 

tarkoituksiin. Tästä on 

lisätietoja jäljempänä tässä 

asiakirjassa 

Mahdolliset kommentit ja muu 

sosiaalisen median kanavissa 

tapahtuva viestintä säilyvät 

siihen saakka, kunnes itse 

poistat viestit. Mahdollisesti 

häiritsevä materiaali poistetaan 

jo aiemmin. 

Tietyissä tilanteissa 

käsittelemme henkilötietojasi 

kauemmin kuin mitä tässä on 

mainittu (jos esimerkiksi pääset 

eteenpäin 

rekrytointiprosessissa tai 

suostut käsittelyn jatkamiseen); 

lisätietoja on jäljempänä. 

 

 



 

KUN VIERAILET VERKKOSIVUSTOLLAMME 

Käsittelyn tarkoitus Käsiteltävät henkilötiedot 
Käsittelyn 

oikeusperuste 
Säilytysaika 

Rekrytointiprosessimme 

parantamiseksi analysoimme 

Googlen Google 

Analytics -analysointityökalun 

avulla, miten käytät 

verkkosivustoamme. 

Analysointipalvelu tarkoittaa, että 

laitteellesi annetaan yksilöllinen 

tunnus, jolla kävijät erotetaan 

toisistaan ja jonka avulla voidaan 

tunnistaa käyttäjien 

käyttäytymismalleja 

verkkosivustollamme. 

Keräämiämme henkilötietoja 

käsitellään toimintojen ja 

latausnopeuden optimoimiseksi 

sekä verkkosivuston 

mukauttamiseksi kävijän mukaan. 

 

 

 

Keräämme salatun IP-

osoitteesi ja maantieteellisen 

sijaintisi tiedot ja muita tietoja 

siitä, miten käytät 

verkkosivustoamme, 

esimerkiksi napsauttamasi 

kohteet, laitetiedot ja 

käyntikerrat verkkosivustolla. 

Suostumuksesi 

Voit välttää Google 

Analytics -työkalun 

analysoinnin 

lataamalla ja 

asentamalla tämän 

selainohjelman 

Henkilötietoja säilytetään 

kolmen kuukauden ajan 

sivustolla vierailtuasi, minkä 

jälkeen ne anonymisoidaan. 

Google jatkaa henkilötietojesi 

käsittelyä itsenäisenä 

henkilötietojen käsittelijänä. 

Voit lukea Googlen 

tietosuojakäytännöstä, miten 

kauan se säilyttää 

henkilötietojasi. 

Avointen työpaikkojen 

markkinoiminen näyttämällä 

työpaikkailmoituksia, joiden 

uskomme kiinnostavan juuri sinua. 

Näytämme sinulle kohdistettuja 

mainoksia Googlen, LinkedInin ja 

Facebookin sinusta keräämien 

tietojen perusteella (niin kutsuttu 

”profilointi”) 

Näet näitä mainoksia LinkedIn-

tililläsi, Facebook-profiilissasi ja 

muilla sivuilla, joilla käyt. Voimme 

näyttää niitä käyttämällä Google 

Ads -palvelua, LinkedInin 

markkinointipalveluja ja 

Facebookin markkinointipalveluja 

Evästeistä kertovassa tekstissä 

selitämme yksityiskohtaisemmin, 

miten tämä tapahtuu. Pääset 

tekstiin tästä? 

Käsittelemme salattua IP-

osoitettasi 

analysoidaksemme, miten 

käytät verkkosivustoamme. 

Sen jälkeen näet 

hakutuloksia ja mainoksia, 

jotka perustuvat tähän 

analyysiin ja muihin tietoihin, 

joita Google, LinkedIn ja 

Facebook ovat sinusta 

keränneet. 

Suostumuksesi 

Täällä voit valita, 

mitä mainoksia 

Google sinulle 

näyttää. 

Täällä eli 

Facebookin 

mainosasetuksissa 

(ad settings) voit 

valita, mitä 

mainoksia näet 

Facebookissa. 

Myös LinkedIn 

antaa sinun valita 

haluamasi 

mainokset 

asetuksistasi. 

Näet mainoksiamme kolmen 

kuukauden ajan sen jälkeen, 

kun olet käynyt 

verkkosivustollamme. 

Google, LinkedIn ja Facebook 

jatkavat henkilötietojesi 

käsittelyä itsenäisinä 

henkilötietojen käsittelijöinä. 

Voit lukea Googlen, LinkedInin 

ja Facebookin 

tietosuojakäytännöistä, miten 

kauan ne säilyttävät 

henkilötietojasi. 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-US
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-US
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=en&ref_topic=7048998
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/


 

KUN TEET AVOIMEN HAKEMUKSEN 

Käsittelyn tarkoitus Käsiteltävät henkilötiedot Käsittelyn 

oikeusperuste 
Säilytysaika 

Hallinnointi ja arviointi – 

hakemuksesi hallinnointi, 

profiilisi arviointi ja  

profiilisi yhdistäminen 

tuleviin työpaikkoihimme. 

 

Tiedot, jotka annat profiilisi 

rekisteröinnin tai avoimen 

hakemuksen yhteydessä, esim. nimi, 

yhteystiedot ja CV:stäsi, 

hakukirjeestäsi, todistuksistasi ja 

muista profiiliin lisäämistäsi 

asiakirjoista ilmenevät tiedot sekä 

henkilötunnuksesi, mikäli olet antanut 

sen. 

Kun teet avoimen hakemuksen, 

rekisteröidyt työhakemusten 

hallinnointipalvelumme käyttäjäksi, 

jolloin käsittelemme henkilötietojasi 

sisäänkirjautumistietoina. 

 

 

 

Profiilisi ja 

hakemuksesi 

arviointi ja 

hallinnointi 

lainmukaisella 

tavalla 

Säilytämme henkilötietojasi 

kuuden kuukauden ajan siitä, 

kun olet tehnyt avoimen 

hakemuksesi. 

Suostumuksesi nojalla voimme 

sen sijaan säilyttää tietojasi 

kahden vuoden ajan jäljempänä 

olevan ”Tulevat 

työmahdollisuudet” -kohdan 

mukaisesti. 

 

KUN TEET TIETTYÄ TYÖPAIKKAAMME KOSKEVAN HAKEMUKSEN TAI PÄÄSET 

ETEENPÄIN REKRYTOINTIPROSESSISSAMME 

Käsittelyn tarkoitus Käsiteltävät henkilötiedot 
Käsittelyn 

oikeusperuste 
Säilytysaika 

Hallinnointi ja arviointi – 

hakemuksesi hallinnointi ja 

arviointi ja profiilisi 

yhdistäminen tiettyyn 

työpaikkaamme 

 

Tiedot, jotka annat profiilisi 

rekisteröinnin tai työhakemuksen 

yhteydessä, esim. nimi, 

yhteystiedot ja CV:stäsi, 

hakukirjeestäsi, todistuksistasi ja 

muista profiiliin lisäämistäsi 

asiakirjoista ilmenevät tiedot sekä 

henkilötunnuksesi, jos olet antanut 

sen. 

Kun teet hakemuksen, rekisteröit 

hakijaprofiilin työhakemusten 

hallinnointipalveluumme, jolloin 

käsittelemme henkilötietojasi 

 

 

 

Profiilisi ja 

hakemuksesi 

arviointi ja 

hallinnointi 

lainmukaisella 

tavalla  

 

Käsittelemme 

henkilötunnustasi 

vain, jos tämä on 

selkeästi 

perusteltua 

käsittelyn 

tarkoituksen 

kannalta. 

Henkilötietoja, joita 

käsittelemme tiettyä työpaikkaa 

koskevan hakemuksesi 

hallinnoimiseksi, säilytetään 

yleensä koko 

rekrytointiprosessin ajan. 

Mikäli peruutat hakemuksesi 

rekrytointiprosessin aikana, 

poistamme henkilötietosi ja 

lopetamme tätä tarkoitusta 

varten tapahtuvan käsittelyn.  
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 sisäänkirjautumistietoina. 

Henkilötietosi, jotka ovat käyneet 

ilmi haastatteluissa tai jotka 

olemme saaneet suosittelijoiltasi. 

 Tietyissä tapauksissa jatkamme 

henkilötietojesi käsittelyä 

kauemmin kuin mitä tässä on 

mainittu (esimerkiksi 

oikeutettujen etujemme 

toteuttamiseksi tai jos olet 

antanut suostumuksesi 

käsittelyn jatkamiseen); 

lisätietoja on jäljempänä. 

Persoonallisuustestin ja 

soveltuvuusarvioinnin 

tulosten hallinnoimiseksi ja 

analysoimiseksi 

Henkilötiedot, jotka perustuvat 

yhden tai useamman suorittamasi 

testin tuloksiin 

Soveltuvuutesi 

arviointi tiettyyn 

työpaikkaan 

lainmukaisella 

tavalla. 

Henkilötietoja, joita 

käsittelemme tiettyä työpaikkaa 

koskevan hakemuksesi 

hallinnoimiseksi, säilytetään 

yleensä koko 

rekrytointiprosessin ajan. 

   

Jos peruutat hakemuksesi 

rekrytointiprosessin aikana, 

poistamme henkilötietosi ja 

lopetamme tätä tarkoitusta 

varten tapahtuvan käsittelyn. 

Valintakysymykset 
Nimesi ja henkilötietosi, jotka 

käyvät ilmi vastauksista 

valintakysymyksiin. 

Suostumuksesi Jos annat suostumuksesi 

tähän, käsittelemme 

henkilötietojasi koko 

rekrytointiprosessin ajan. 
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TULEVAT TYÖMAHDOLLISUUDET 

Käsittelyn tarkoitus Käsiteltävät henkilötiedot 
Käsittelyn 

oikeusperuste 
Säilytysaika 

Profiilisi yhdistämiseksi 

tuleviin työpaikkoihimme. 

Jos olet kiinnostunut 

työpaikasta muussa Peab-

yhtiössä, jaamme 

henkilötietosi kyseiselle 

yhtiölle. 

Tiedot, jotka annat profiilisi 

rekisteröinnin tai työhakemuksen 

yhteydessä, esim. nimi, 

yhteystiedot ja CV:stäsi, 

hakukirjeestäsi, todistuksistasi ja 

muista profiiliin lisäämistäsi 

asiakirjoista ilmenevät tiedot, 

henkilötunnuksesi, jos olet antanut 

sen, sisäänkirjautumistietosi ja 

henkilötietosi, jotka ovat käyneet 

ilmi haastatteluissa tai jotka 

olemme saaneet suosittelijoiltasi. 

 

 

 

Suostumuksesi 

Käsittelemme 

henkilötunnustasi 

vain, jos tämä on 

selkeästi 

perusteltua 

käsittelyn 

tarkoituksen 

kannalta. 

Jos annat suostumuksesi 

tähän, käsittelemme 

henkilötietojasi kahden vuoden 

ajan. 

OIKEUTETTUJEN ETUJEMME TOTEUTTAMINEN 

Käsittelyn tarkoitus Käsiteltävät henkilötiedot 
Käsittelyn 

oikeusperuste 
Säilytysaika 

Tietojen käsittely 

lainmukaisella tavalla ja 

todistaminen mahdollisessa 

riitatilanteessa 

Tiedot, jotka annat profiilisi 

rekisteröinnin tai työhakemuksen 

yhteydessä, esim. nimi, 

yhteystiedot ja CV:stäsi, 

hakukirjeestäsi, todistuksistasi ja 

muista profiiliin lisäämistäsi 

asiakirjoista ilmenevät tiedot, 

henkilötunnuksesi, jos olet antanut 

sen, sisäänkirjautumistietosi, 

henkilötietosi, jotka ovat käyneet 

ilmi haastatteluissa tai jotka 

olemme saaneet suosittelijoiltasi 

sekä henkilötiedot, jotka 

perustuvat yhden tai useamman 

suorittamasi persoonallisuustestin 

tuloksiin. 

 

 

Tietojen käsittely 

lainmukaisella 

tavalla. 

Käsittelemme 

henkilötunnustasi 

vain, jos se on 

selkeästi 

perusteltua 

käsittelyn 

tarkoituksen 

kannalta. 

Säilytämme henkilötietojasi 

kahden vuoden ja kahden 

kuukauden ajan 

rekrytointiprosessin 

päättymisestä. 

Syrjintäriitatilanteessa 

säilytämme henkilötietojasi 

siihen asti, että riita on ratkaistu 

lopullisesti. 
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