
Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 

KF-Myynti Oy 

Osoite: Hämeentie 10 A 3, 

00530 Helsinki 

Rekisteriä käyttää KF-Myynti Oy. 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

KF-Myynti Oy, 

Hämeentie 10 A 3, 

00530 Helsinki 

info@kf-myynti.fi 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käyttötarkoitus on henkilöstön rekrytointi ja yhteydenottolomakkeen kautta 

tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely. 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot 

Rekisteri kattaa tietoja mahdollisista KF-Myynti Oy:n työntekijöistä. Rekisteröidystä tallennetaan 

rekrytointiprosessissa tarvittavia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi hakijan nimi, ikä, 

puhelinnumero, sähköposti  ja paikkakunta johon rekisteröity hakee töihin.  

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 

info@kf-myynti.fi. 

 

Tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi 

virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

 

Vastustamisoikeus 



Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme 

käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain 

henkilötietojasi. 

 

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, 

sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko 

poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei 

ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

Rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, kotisivujen 

lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla. 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja muille kolmansille osapuolille.  

 

Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään niin pitkään, kuin niillä on merkitystä tietojen käyttötarkoituksen 

näkökulmasta. 

 

Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan KF-Myynti Oy:n rekrytoinnista vastaavat henkilöt. 

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 



Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

• Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat 

oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on siihen työtehtäviensä 

puolesta oikeus. 

• Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.  

 

 


