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Register över arbetssökande
1. Registeransvarig
Studentbystiftelsen i Åbo (nedan TYS) fo-nummer: 0142348-6
Studentbyn 12 A
20540 Åbo
Tel. (02) 2750 200
2. Personen som sköter registerärenden
Tuula Kanervisto
Studentbyn 12 A
20540 Åbo
Tel. (02) 2750 200
tietosuoja@tys.fi
3. Registrets namn
Register över arbetssökande
4. Syftet med personuppgifterna
Rekryteringsbehov och behandling av arbetsansökningar samt behoven dessa
skapar.
5. Registrets informationsinnehåll
-

namn
födelsetid
adress
telefonnummer
e-postadress
grundläggande utbildning och examina inklusive tidpunkt då de avlagts
annan avlagd utbildning
användarkompetens gällande applikationer och program
specialkompetens
språkkunskap
nuvarande uppgifter (arbetsgivare, yrkesposition samt
uppgiftsbeskrivning)
viktigaste tidigare uppgifterna (arbetsgivare, yrkesposition samt
uppgiftsbeskrivning)
rekommendationer

6. Regelrätta uppgiftskällor
Den ansökandes uppgifter med bilagor som levererats elektroniskt eller i
pappersformat.

7. Utlämnande och översändande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte utanför TYS.
8. Utlämnande av uppgifter utanför EU eller det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifter översänds inte utanför medlemsstaterna i Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
9. Skyddet av registret
Pappersdokument förvaras bakom lås, med tillgång endast för namngivna
personer som har undertecknat avtal om tystnadsplikt.
Alla uppgifter som lagrats i datasystemet förvaras centralt i en låst och
övervakad maskinhall som är skyddad av brandmur och andra tekniska
arrangemang. Endast namngivna personer som har undertecknat avtal om
tystnadsplikt har tillgång till uppgifterna. Dessa personer förutsätts ha
personligt användarnamn och lösenord för inloggning i systemet.
10. Gransknings-, rättelse och förbudsrätt
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter gällande honom/henne
har lagrats i registret. Begäran om granskning skickas till personen som
sköter om registerärenden och den ska vara skriftlig och undertecknad.
Begäran om granskning kan även göras personligen hos den
registeransvarige.
Skriftlig begäran skickas till adressen:
Studentbystiftelsen i Åbo
Ekonomidirektören
Begäran om granskning och förbud
Studentbyn 12 A
20540 Åbo
Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter i
personregistret genom att ta kontakt med den registeransvarige.
Den registrerade har rätt att förbjuda att behandling och utlämnande av
uppgifter gällande den registrerade används för direkt marknadsföring,
distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och
åsiktsundersökningar genom att ta kontakt med den registeransvarige, per epost på adressen tietosuoja@tys.fi.

