Tietosuojaseloste työnantajalle
1. Rekisteriä koskevat yleiset tiedot
Rekisterinpitäjä
Medetter oy
Pakkahuoneenkatu 15 A 3
90100 Oulu
044 2772 554
info@medimatcher.fi
Rekisterin nimi
MediMatcher Finland
Rekisteröidyt
Rekisteriin tallennetaan tietoja:
•
•

MediMatcher -palvelun kautta työntekijöitä etsivien työnantajien yhteyshenkilöistä;
MediMatcher -palvelun kautta työtä etsivistä työnhakijoista.

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat Medetter Oy:n asiakkaan ja Medetter Oy:n välisestä
asiakassuhteesta johtuva Medetter Oy:n oikeutettu etu, asiakkaan ja Medetter Oy:n välisen
sopimuksen täytäntöönpano sekä asiakkaan antama suostumus.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sivuston tuottaminen, tarjoaminen, analysointi, ylläpito, kehittäminen, parantaminen ja
suojaaminen;
Käyttäjäkohtainen sivuston personointi, sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi;
väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen;
Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen;
Markkinointi, markkinatutkimuksen ja mielipidekyselyiden toteuttaminen;
Nykyisten ja tulevien palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, analysointi, ylläpito,
kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen;
Asiakkaan yksilöinti sekä kirjautumisen ja käyttäjätietojen hallinta;
Työpaikkoja koskevien tietojen kohdentaminen ja välittäminen työntekijälle;
Työntekijää koskevien tietojen kohdentaminen ja välittäminen työnantajalle;
Asiakasyhteydenpito sekä asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin
toteuttaminen, analysointi, kehittäimen ja seuranta;
Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä Medetter Oy:n liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvät tarkoitukset;
Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

3. Rekisterin tietosisältö
MediMatcher -palvelun käyttöönotto edellyttää rekisteröimään ainoastaan työnhausta vastaavan
yhteyshenkilön etunimen, sukunimen, sähköpostin ja puhelinnumeron. Asiakkuuden perusteella
henkilötietorekisteristeristä voidaan lisäksi päätellä tieto yhteyshenkilön suosimasta
yhteydenpitotavasta sekä asiointikieli. Muita rekisterin sisältämiä työnantajaan liittyviä tietoja ei
voida pitää luonnoliseen henkilöön liittyvinä henkilötietoina.

4. Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot muodostuvat yksinomaan asiakkaan Medetter Oy:lle antamista tai hänen Medetter
Oy:n palveluiden käytöstään havainnoimalla muodostetuista tiedoista.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastiedot säilytetään rekisterissä vähintään asiakassuhteen keston ajan ja enintään kolmen
vuoden ajan suhteen päättymisestä. Asiakassuhde päättyy palvelusopimuksen mukaisesti.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietorekisterin ylläpitoon käytetään palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja
Medetter Oy:n toimeksiannosta (tallennus, säilytys) ja, joilla on pääsy henkilötietorekisteriin
palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi (sivuston ylläpito, analyysit).
Kyseisillä palveluntarjoajilla ei ole oikeutta tarkastella rekisterin sisältämiä henkilötietoja, ellei se
ole ehdottoman välttämätöntä palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Palveluntarjoajia ja heidän
alaisuudessaan toimivia henkilöitä sitoo ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli laki tai viranomaismääräys
niin velvoittaa.

7. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Henkilötietorekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne on suojattu sekä teknisin että
organisatorisin menetelmin.
Rekisteriin pääsy ja sen käyttöoikeus on vain tietojen käsittelyyn liittyvään tehtävään ennalta
määritellyllä työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla, joita velvoittaa
salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu teknisten keinojen avulla.

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä
rekisteri sijaitsee, on suojattu sekä teknisillä että fyysisillä turvatoimenpiteillä.

8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietorekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja
vastustaa käsittelytoimia, joita Medetter Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, sekä
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on lisäksi joissain tilanteissa oikeus saada omat henkilötietonsa itselleen ja oikeus
siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen
info@medimatcher.fi. Katsoessaan ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle.

9. Evästekäytäntö
Mikä on eväste?
Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän
tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota
internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Kunnioitamme aina
käyttäjien yksityisyyttä, emmekä koskaan tallenna evästeisiin käyttäjää yksilöivää tietoa. Käyttäjän
tunnistaminen evästeiden perusteella ei ole mahdollista. Sivustolla käytettävät evästeet ja niiden
estäminen MediMatcherissa käytetään vain palvelun toteuttamiseen ja asetuksiesi tallentamiseen
liittyviä evästeitä. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että
evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

MediMatcherin käyttöehdot
Sivuston käyttö
MediMatcherin aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai
julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman
rekisterinpitäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta ja edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki
alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista
ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat
rekisterinpitäjällä. Aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai
levittämistä varten, on nimenomaisesti
kielletty.
Rekisterinpitäjällä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa
muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai
muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Rekisterinpitäjällä on oikeus keskeyttää
palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.
Vastuut
Rekisterinpitäjä ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen
tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta.
Rekisterinpitäjä ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.
Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon
näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen
oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille
mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua
siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

