
 
  

 

   
 

 

MediMatcher Tietosuojaseloste Työnhakijalle  

 

1. Rekisteriä koskevat yleiset tiedot  

Rekisterinpitäjä: Medetter oy, y-tunnus: 2196351-9 

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, kehittäminen 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 työnhakijasta ainoastaan ammattinimikkeen, 

käyttäjätunnuksen, salasanan, sähköpostiosoitteen ja ammattipätevyyden rekisteröintinumeron. Näistä 

tiedoista työnantajalle julkisesti nähtävillä on ainoastaan työnhakijan käyttäjätunnus ja ammattinimike.  

Asiakkuuden perusteella henkilötietorekisteristeristä voidaan päätellä tieto asiakkaan suosimasta 

yhteydenpitotavasta sekä asiointikieli.  

Henkilötietorekisteri voi lisäksi pitää sisällään tietoja työnhakijan koulutuksesta, kielitaidosta, työkokemuksesta 

ja työnhakuun liittyvistä kiinnostuksen kohteista, puhelinnumeron, etunimen ja sukunimen, 

asiakaspalautetietoja sekä tyytyväisyystietoja.  



 
  

 

   
 

  

4. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 

Työnhakijasta muodostuu palveluun syötettyjen tietojen perusteella työnhakijaprofiili. Profiilin perusteella 

työpaikkoja koskevia tietoja kohdennetaan ja välitetään työnhakijalle. Työnhakijaprofiilin tarkoituksena on 

tarjota työnhakijalle tämän työnhakukriteereihin parhaiten soveltuvia työpaikkoja.  

Rekisteröidyn antamat tiedot voivat joutua automaattisen päätöksenteon kohteeksi, jotta työnhakijalle 

voidaan kohdentaa ja välittää tietoa hänelle sopivimmista työpaikoista. 

  

5. Rekisterin tietolähteet  

Rekisterin tiedot muodostuvat yksinomaan asiakkaan Medetter Oy:lle antamista tai hänen Medetter Oy:n 

palveluiden käytöstään havainnoimalla muodostetuista tiedoista.  

  

6. Henkilötietojen säilytysaika  

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä vähintään asiakassuhteen keston ajan ja enintään kolmen vuoden ajan 

suhteen päättymisestä. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen, kun asiakas poistaa tilinsä.  

  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Henkilötietorekisterin ylläpitoon käytetään palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Medetter Oy:n 

toimeksiannosta ja, joilla on pääsy henkilötietorekisteriin palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.  

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.  

  

8. 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.  

  

9. 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.  

  


