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1. Personuppgiftsansvarig 

 
Studentbystiftelsen i Åbo (nedan TYS)  
FO-nummer: 0142348-6  
Inspektorsgatan 12A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
 
2. Kontaktperson i ärenden angående registret 
 
Tuula Kanervisto/dataskyddsansvarig 
Inspektorsgatan 12A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
tietosuoja@tys.fi 
 
3. Registrets namn 
 
Arbetssökanderegister 
 
4. Personuppgiftsbehandlingens syfte 
 
Uppgifter om arbetssökande insamlas med tanke på rekryteringsprocessen, dess 
organisering och bedömningen av arbetssökandenas lämplighet för arbetet samt för att 
möjliggöra kontakter i anslutning till ansöknings- och urvalsförfarandet. Behandling av 
arbetssökandes personuppgifter krävs för att arbetsansökningarna ska kunna 
handläggas och rekryteringen genomföras.  
 
5. Registrets datainnehåll och reguljära uppgiftskällor 

 
För registrets syfte nödvändiga personuppgifter om de registrerade samlas in ur 
ansökningar, meritförteckningar och andra bilagor som de registrerade har skickat in 
eller ur intervjuer med de registrerade.  
 
Uppgifter som ingår i en eventuell lämplighetsbedömning samlas in med den 
arbetssökandes samtycke. Uppgifter kan också samlas in från rekommenderande 
personer som sökanden själv har uppgett. 
 
Registret innehåller följande personuppgifter: 

 
- basuppgifter som namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och mejladress  
- grundläggande utbildning och examina med datum, övrig utbildning  
- behörighet och specialkompetenser såsom språkkunskap, avlagda kurser och 

färdighet i användningen av applikationer och program  
- den arbetsuppgift som ansökningen gäller 



 

 
 

 
- nuvarande arbetsuppgifter (arbetsgivare, uppgiftsbenämning och 

uppgiftsbeskrivning) 
- rekommenderande personer 
- uppgifter kopplade till arbetshistoria såsom tidigare arbetsgivare, 

arbetsuppgifter och uppgiftsbenämning  
- övriga uppgifter som den sökande frivilligt har gett såsom löneönskemål, foto 

eller hänvisning till portföljer som finns i internet (t.ex. LinkedIn) 
- uppgifter om hur rekryteringsprocessen avancerar såsom uppgifter om en 

förestående fortsatt intervju eller om att rekryteringsprocessen har avbrutits 
samt uppgifter kopplade till eventuell intervju och lämplighetsbedömning. 

 
6. Regelmässig överlåtelse av uppgifter 
 
Som regel överförs inga uppgifter utanför TYS. Uppgifter i anslutning till en eventuell 
lämplighetsbedömning, som genomförs med den sökandes samtycke, kan lämnas ut till 
den samarbetspartner som utför lämplighetsbedömningen. 

 
7. Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 
Inga uppgifter överförs utanför Europeiska unionens medlemsstaters område eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
8. Principer för skyddande av registret 

 
Personuppgifter behandlas i alla situationer med respekt för gritet. I skyddandet av 
personuppgifter följer vi lagstiftning och myndighetsbestämmelser samt TYS 
datasäkerhetspolitik och dataskyddsdirektiv. Personuppgifter får behandlas endast av 
personer som behöver det för sina arbetsuppgifter. 
 
Alla uppgifter i det elektroniska personregistret är skyddade genom ändamålsenliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder. Tillgång till uppgifterna har endast de 
företrädare för TYS personal och deras samarbetspartner som på basis av sina 
arbetsgifter har beviljats personlig rätt att använda systemet och är bundna av ett avtal 
om tystnadsplikt. 
 
Manuellt upprätthållet material förvaras bakom lås med tillgång endast för namngivna 
personer. 
 
Vi förutsätter personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddets krav också av 
sådana samarbetspartner till vilka uppgifter överförs eller lämnas ut. 
 
9. Personuppgifternas förvaringstid 

 
Under rekryteringsprocessen behandlar TYS aktivt den arbetssökandes 
personuppgifter. Efter avslutad rekryteringsprocess förvaras personuppgifter så länge 
det behövs för att TYS rättigheter och skyldigheter ska uppfyllas och för att eventuella 
begäranden ska kunna besvaras, dock i högst två år efter rekryteringsbeslutet. Den 
sökande kan också själv begära att de egna uppgifterna ska raderas. 

 
 



 

 
 

Med den registrerades samtycke kan personuppgifter också förvaras under en i 
samband med samtycket angiven tid, exempelvis med tanke på kommande 
rekryteringsprocesser.  
 
Uppgifterna i en öppen arbetsansökan förvaras i högst ett år från ansökningens 
ankomstdatum såvida ansökningen inte leder till att ett arbetsförhållande ingås. 

 
10. Den registrerades rättigheter 
 
En person har rätt att få den personuppgiftsansvariges bekräftelse på att hens 
personuppgifter behandlas eller att de inte behandlas. 
 
En person har också rätt att granska sina personuppgifter i registren och rätt att 
begära att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. En begäran om radering 
tillmötesgås såvitt det med hänsyn till lagstadgade förvaringstider och övriga 
skyldigheter är möjligt. Den registrerade måste identifiera sig för att begäran ska kunna 
tillmötesgås.  
 
Begäran ska skriftligen skickas till personen som ansvarar för registerärenden 
(kontaktuppgifter under punkt 11). Begäran kan också framföras vid personligt besök 
hos den personuppgiftsansvarige.  
 
Den registrerade har 
 
• Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter  
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera den registrerade om behandling 
av hens personuppgifter. Den registrerade ska bland annat informeras om de syften för 
vilka uppgifter behandlas, till vem uppgifter lämnas ut och hur länge uppgifter förvaras. 
Denna dataskyddsbeskrivning utgör ett dokument som informerar om 
personuppgiftsbehandling. 
 
• Rätten till tillgång till uppgifter 
Den registrerade har rätt att veta att hens uppgifter har lagrats i ett personregister och 
rätt att granska vilka uppgifter som finns lagrade i registret. Begäran om granskning 
ska skriftligen eller personligen riktas till personen som ansvarar för registerärenden 
(kontaktuppgifter under punkt 11).  

 
• Rätten att rätta uppgifter    
Den registrerade kan kontakta den personuppgiftsansvarige med en begäran om att 
felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. 

 
• Rätten att radera uppgifter 
Den registrerade kan begära radering av de egna personuppgifterna när de inte längre 
behövs för de syften för vilka de insamlades, eller för vilka de annars behandlades, eller 
om personuppgiftsbehandlingen har varit lagstridig. Med motiveringar som har stöd i 
lag, eller på basis av den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter, kan 
den personuppgiftsansvarige vägra att genomföra raderingen. Skriftlig begäran ska 
skickas till personen som ansvarar för registerärenden (kontaktuppgifter under punkt 
11). 
 
• Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter 



 

 
 

Den registrerade kan i vissa situationer begränsa användningen av de egna 
uppgifterna. 
Den registrerade kan bestrida personuppgifternas riktighet varvid behandlingen 
avbryts för den tid som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna 
säkerställa att uppgifterna stämmer. 
 
• Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter 
Den registrerade kan i vissa lägen, med hänvisning till sin egen speciella situation, göra 
en invändning mot att de egna uppgifterna behandlas. 
 
• Rätten att flytta uppgifter mellan system 
Den registrerade kan, om det är tekniskt möjligt och datasäkert, få sina personuppgifter 
överförda till en annan personuppgiftsansvarig i maskinellt läsbar form. 
 
• Rätten att förbjuda direktreklam 
Den registrerade kan genom att kontakta den personuppgiftsansvarige förbjuda 
behandling och överlåtelse av de egna personuppgifterna för direktreklam, 
distansförsäljning och annan direkt marknadsföring. 
 
• Rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten 
Den registrerade kan framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Finland 
Dataombudsmannen, om den registrerade anser att de egna personuppgifterna inte har 
behandlats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Dataombudsmannens webbsajt http://www.tietosuoja.fi. 
 
 
I enlighet med dataskyddsförordningen besvarar vi begäranden inom högst en månad 
från ankomstdatum. Om det på motiverade grunder behövs mer tid för att svara på en 
begäran om information kan svarstiden vara högst tre månader. 
 
Utgångspunkten är att ovan stående rättigheter kan utnyttjas avgiftsfritt. Om en 
begäran är ogrundad eller oskälig, eller om den skickas in upprepade gånger, kan vi ta 
ut en skälig avgift för tillmötesgåendet av begäran eller också kan vi vägra att 
tillmötesgå den. 
 
11. Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och den dataskyddsansvarige 
 
För att utnyttja ovan stående rättigheter ska den registrerade antingen personligen 
eller skriftligen rikta sin begäran till adressen: 
 
Studentbystiftelsen i Åbo 
Dataskyddsombudet 
Begäranden om granskning och förbud 
Inspektorsgatan 12A 
20540 Åbo 
 
Eller per mejl: tietosuoja@tys.fi 
 
 
 
Denna dataskyddsbeskrivning har uppdaterats 2.11.2022 


