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Kompin tuottamat terveyspalvelut, joissa Komppi Holding Oy tai sen tytäryhtiö toimii
rekisterinpitäjänä.
Mark Roth, toimitusjohtaja
Vuorikatu 6 B 23 00100 Helsinki
mark.roth@komppi.net
Rekrytointirekisterissä ylläpidetään mahdollisesti rekrytoitavien luonnollisten henkilöiden
yhteyshenkilöiden tietoja.
Henkilötietoja käsitellään avointen työpaikkojen markkinoimiseksi ja tiedottamiseksi sekä
rekrytointiprosessien läpiviemistä varten. Rekrytointiprosessiin kuuluu avoimien
työpaikkojen markkinointi sekä tiedotus, yhteydenottojen käsittely, hakemusten käsittely,
hakijoiden informoiminen ja tiedottaminen, haastatteluiden järjestäminen,
rekrytointiprosessin loppuun saattaminen sekä jälkimarkkinointiin ja tiedotukseen liittyvät
asiat.
Rekisteriin tallennetaan seuraavanlaisia tietoja:
- Henkilötiedot (nimi, arvo, yhteystiedot)
- Koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät tiedot ja dokumentit.
- Työhakemukseen liittyvät tiedot, mahdolliset suosittelijat.
- Rekrytointiprosessiin ja sen etenemiseen liittyvät tarpeelliset tiedot.
- Kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä. Henkilötietoja
voidaan täydentää ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä,
luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä
muista vastaavista julkisista, kaupallisista ja yksityisistä rekistereistä.
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Rekrytointirekisterin tietoja ei luovuteta Kompin tai Kompin lukuun toimivien tahojen
ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen tai kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön perusteella.
Rekrytointirekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän
järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella ja kaikkia henkilötietoja käsitellään Euroopan
talousalueen sisällä.
Käytämme toiminnassamme yhteistyökumppaneita alihankkijoinamme (esimerkiksi
potilastietojärjestelmän toimittaja), joille siirrämme tarvittavia tietoja. Tällaiset
yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöinä Kompin
lukuun, Kompin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pyrimme käyttämään
ensisijaisesti EU/ETA-alueen sisällä toimivia yhteistyökumppaneita.
Manuaalinen aineisto pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin
tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Sähköiset tietokannat ovat
palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietoja ei talleteta työasemille. Potilastietojen
käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Kompin
rekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla varmennetulla tavalla ja
osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn
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henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen
on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Useammin käytetystä tarkastusoikeudesta
laskutetaan sen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.
Rekisterinpitäjän velvollisuus on korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot sekä
oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä.

Henkilö voi kieltää Kompista sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti
käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla
muutoksista sähköpostitse osoitteeseen komppi@komppi.net tai toimimalla sähköisessä
markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Tietosuojavastaavana toimii Mark Roth (sähköposti: mark.roth@komppi.net).

