DHL Express

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY REKRYTOINNISSA
DHL EXPRESS (FINLAND) OY
1. Miksi saat tämän tiedon?
Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille tärkeää. Tietojenkäsittelyn läpinäkyvyys on yksi
tärkeistä periaatteista EU:n tietosuoja-asetuksessa (European General Data Protection Regulation
(GDPR), joka astui voimaan 25.5.2018. Käsittelemme tietojasi rekrytoinnin yhteydessä noudattaen
näitä lakeja sekä täydentävää paikallista lainsäädöntöä. Tietojen käsittely tarkoittaa mm. niiden
keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, muuttamista ja poistamista.
2. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?
Tämä tieto löytyy työpaikkailmoituksesta.
3. Keneen ottaa yhteyttä?
Tieto löytyy työpaikkailmoituksesta.
4. Kuka on yrityksen yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa?
DHL Express (Finland) Oy
tietosuojakoordinaattori Tomas Lehtinen
Tullimiehentie 10, 01530 Vantaa
Finland
sähköposti: fi.exp.privacy@dhl.com
5. Kuka on vastuullinen valvontaviranomainen?
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
6. Mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi?
Tietojasi käytetään vain yhteydenpitoon kanssasi ja rekrytoinnin vaatimiin tarkoituksiin Deutsche
Post DHL Group -konsernissa.
a. Avoin hakemus
Lähettäessäsi avoimen hakemuksen käsittelemme sitä niiden konserniyritysten näkökulmasta, joilla
voisi olla sinulle sopiva työtehtävä. Tämän vuoksi hakemuksesi tallennetaan konsernimme
rekrytointijärjestelmään, josta muutkin konserniyritykset voivat etsiä ehdokkaita nykyisiin tai tuleviin
avoimiin tehtäviin. Voit poistaa avoimen hakemuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille.
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b. Konsernin sisäinen tiedon jakaminen tiettyyn tehtävään haettaessa
Hakiessasi tiettyyn avoimeen tehtävään luovutamme tietojasi muille konsernin yksiköille vain
nimenomaiseen lupaasi perustuen. Tällöin tietoja käytetään rekrytointiin myös konsernin muissa
yrityksissä. Voit poistaa hakemuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille.
c. Terrorismin vastainen tarkistus
Laki velvoittaa meitä varmistamaan, ettemme taloudellisesti tue EU:n terrorismin vastaisella listalla
olevia organisaatoita tai henkilöitä. Tämän vuoksi tarkistamme, onko hakijoiden tietoja listattu
näissä yhteyksissä. Lähettämällä hakemuksesi käsittelyymme annat suostumuksesi tähän
tarkistukseen.
d. Turvallisuus verkkohakemuksissa
Jos rekrytointikanavamme vaatii rekisteröitymistä, kirjautumistietojasi käytetään vain kyseisen
sovelluksen ja omien tietojesi suojaamiseen. Lisätietoja löydät asianomaisesta rekrytointisovelluksesta.
7. Kuinka keräämme tietoja?
Saamme tietomme useimmissa tapauksissa suoraan sinulta. Tallennat itse tietosi järjestelmäämme, ja sieltä löydät lisää tietoa tietojesi käsittelystä. Jos lähetät tietoja muun kanavan kautta, tietosi
tallennetaan lähtökohtaisesti ko. järjestelmään. Jos olet toimittanut tietosi julkisia verkostoja/kanavia
käyttäen, voimme käsitellä tietoja kyseisen järjestelmän/operaattorin ehtojen mukaan.
Toimiessamme rekrytointiyritysten kanssa lähtökohtamme on, että olet antanut kyseiselle
rekrytointiyritykselle luvan tietojesi välittämiseen.
8. Mitä tietoja keräämme sinusta?


Mahdollisen käytetyn rekrytointiohjelman/-alustan kirjautumistiedot



Perustiedot (sukunimi, etunimi, syntymäaika)



Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet jne)



Tarvittaessa kansalaisuus, työlupatiedot, mahdolliset tarvittavat tiedot terveydentilasta



Hakemuksen tiedot kuten CV, saatekirje, koulutodistukset, suosituskirjeet, ja muut meille
toimittamasi tiedot sekä työhaastattelussa antamasi tiedot.



Suosittelijoilta saadut tiedot, soveltuvuusarviointi ja testaustiedot



Hakemuksen valokuva



Mahdolliset tausta- ja turvallisuusselvitystiedot



Pankkitilitiedot, mikäli matkakuluja korvataan



Mahdolliset julkisissa kanavissa jakamasi tiedot ja julkisten rekrytointiporttaalien tiedot kyseisen
palveluntarjoajan ehtojen mukaisesti

DHL Express (Finland) Oy
Tullimiehentie 10
FI-01530 Vantaa

Phone +358 (0)20 5333
www.dhl.fi

Kotipaikka/Domicile Helsinki
Y-tunnus/Business ID 2717767-4

DHL Express

9. Mitä tietoja sinun tulee antaa?
Hakemuksesi käsittelyyn tarvitsemme aina perustietosi (sukunimi, etunimi, syntymäaika) sekä
yhteystietosi sekä hakemuksen tiedot. Päätät itse, mitä tietoja meille toimitat. Silloin kun
työtehtävään lain mukaan vaaditaan tiettyjä tietoja, esimerkiksi lentäjien osalta EU:n lentoturvallisuusviraston ohjeiden mukaisesti, tarvitsemme myös ko. tehtävään haettaessa nämä tiedot.
10. Minkä lain perusteella käsittelemme tietojasi?
Tietojasi käsitellään harkitessamme työsuhteen solmimista ja mahdollisen työsuhteen
aloittamiseksi. Soveltuvat lainkohdat EU:n tietosuoja-asetuksessa ovat art6, para 1(b) (mahdollisen
sopimuksen solmiminen, rekrytointi); 1(c) (lain vaatimusten noudattaminen); 1(a) (sinun
suostumuksesi) EU:n tietosuojan noudattaminen. Lainsäädäntö sallii tietyissä tapauksissa meidän
käsittelevän tietoja perustuen lailliseen intressiin. Jos käsittelemme tietojasi näin, tiedotamme
sinulle siitä ja oikeudestasi vastustaa sitä.
11. Kenellä on pääsy tietoihisi?
Tietoihisi on pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Jos tietoja jaetaan muille konserniyhtiöille,
sovelletaan kohtia 6 a ja 6 b. Lisäksi konserninlaajuisessa rekrytoinnissa voi ilmoituksen julkaisseen
yrityksen lisäksi myös muilla DPDHL-konsernin yrityksillä tai kumppaneilla voi olla pääsy tietoihisi.
Konserninlaajuisten prosessiemme, esim. ulkoistetun IT-palvelun käytön, vuoksi konsernimme
ulkopuolisilla tahoilla voi olla pääsy tietoihin; aina kuitenkin asianmukaisesti käsiteltynä sekä vain
tähän oikeutettujen henkilöiden toimesta.
12. Kuinka tietosi turvataan?
Jos haet tehtävään Euroopan Unionin ulkopuolella ja jos annat luvan ottaa tietosi hakijatietokantaan, myös ns. kolmansissa maissa toimivilla DPDHL-konsernin yrityksillä on pääsy
tietoihin. Jos tietoja siirretään DPDHL-konsernin yrityksille kolmansissa maissa, toimimme
konsernin tietosuojapolitiikan (Deutsche Post DHL Group Data Privacy Policy) mukaisesti. Se
varmistaa, että kaikki konsernimme yritykset toimivat riittävien standardien mukaisesti, jotka
takaavat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatiman asianmukaisen tietosuojan tason. Deutsche Post
DHL Group Data Privacy Policy on Euroopan valvontaviranomaisten toimesta hyväksytty sitovaksi
yrityssäännöstöksi (Binding Corporate Rules (BCR)).
Tiivistelmä Deutsche Post DHL Group Data Privacy Policy:sta on luettavissa osoitteessa
http://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/homepage/dpdhl-data-privacy-policy-summary.pdf tai saat
sen tarvittaessa henkilöstöhallinnoltamme.
Jos toinen konserniyritys tai ulkoinen yhteistyökumppani toimii (teknisenä) palveluntarjoajana,
varmistamme asianmukaisen tietojen käsittelyn lisäsopimuksin eurooppalaisten sääntöjen mukaan.
Emme luovuta tietoja kansainvälisille organisaatioille.
13. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?
Säilytämme tietosi, kunnes pyydät avoimen hakemuksesi poistamista tai tietyn avoimen paikan
ollessa kyseessä peruutat suostumuksesi lisäyksestä konsernin hakijatietokantaan. Hakuprosessin
päätyttyä säilytämme tietosi enintään vuoden ajan, ellet nimenomaisesti ole antanut lupaa lisätä
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sinua konsernin hakijatietokantaan mahdollisia tulevia tehtäviä varten. Jos sinut palkataan meille
töihin, hakemuksesi liitetään henkilötietokansioosi.
14. Miten toimimme automatisoidun päätöksenteon osalta?
Tällä hetkellä yrityksessämme ei ole mitään pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn
perustuvaa päätöksentekoa. Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme siitä erikseen kirjallisesti. Tällöin
sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi tai pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä.
15. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla on lain mukaan oikeus


pyytää nähtäväksesi henkilötietosi (rekisteröidyn tarkastusoikeus).



pyytää korjausta yrityksellä olevaan virheelliseen tietoon.



pyytää henkilötietojen poistamista. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi, joiden
käsittelylle ei ole perusteltua syytä.



tulla kuulluksi automaattisen päätöksenteon ollessa kyseessä sekä oikeus vastustaa
automaattista päätöksentekoa



pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää keskeyttämään henkilötietojesi
käsittelyn, jos esimerkiksi haluat meidän varmistavan tiedon oikeellisuuden tai käsittelyn
tarpeellisuuden.



peruuttaa antamasi lupa henkilötietojen käsittelylle



Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada kirjallisesti (mahdollisesti sähköisenä) tieto, mitä
henkilötietoja yrityksellä on sinusta.

16. Kuinka toimit jos haluat käyttää oikeuksiasi?
Voit käyttää oikeuksiasi rekrytointiportaalissamme tai kääntymällä rekrytoinnin kontaktihenkilön
puoleen.
Jos haluat poistaa tai korjata tietojasi, ilmoitamme asiasta myös muille rekrytointiprosessissa tietosi
saaneille henkilöille.
Yrityksemme tietosuojakoordinaattori vastaa myös mahdollisiin kysymyksiisi.
Jos jostain syystä koet oikeuksiasi loukatun, voit halutessasi kääntyä edellä mainitun
valvontaviranomaisen puoleen..
17. Muutokset rekrytoinnin tietosuojaselosteeseen
DHL pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostettaan tarvittaessa. Päivitetty versio on kullloinkin
saatavilla verkkosivuillamme https://www.dhl.fi tai rekrytoinnin yhteyshenkilöltä.
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