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1. Rekisterinpitäjät 
Kyse on yhteisrekisteristä, jossa alla mainitut rekisterinpitäjät ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä ja heillä on 

omat rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet. 

 

K-Auto, Vantaa 

Y-tunnus 0154578-2 

Tikkurilantie 123 

PL 140, 01511 Vantaa 

Pörhön Autoliike Oy   

y-tunnus: 2046933-2 

Tyrnäväntie 8 

90400 OULU 

Jyväskylän Autotarvike Oy   

y-tunnus: 0174371-1 

Aholaidantie 2, PL 92 

40101 Jyväskylä 

Käyttöauto Oy                                                                                                                                                                         

y-tunnus: 0653423-0                                                                                      

Pohjankaari 2, PL 3                                                                                                                                                         

60101 Seinäjoki 

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjiin seuraavilla tavoilla: 

K-Auto: 

Sähköpostitse: helpdesk.hr@kesko.fi 

Postitse: HR-palvelut, PL 758, 33101 Tampere 

Puhelimitse: 010 534 0110 

Palvelemme sinua maanantaista perjantaihin klo 9-16.00 

Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu 

 

 

 

mailto:helpdesk.hr@kesko.fi


Pörhön autoliike Oy:  

 Sähköpostitse: tietosuoja(at)porho.fi 

 Postitse: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu 

 Puhelimitse: 020 762 44 (vaihde) 

Jyväskylän Autotarvike Oy: 

Sähköpostitse: tietosuoja@jklautotarvike.fi  

Postitse: R. Ruth-konserni, Yliopistonkatu 26, 40100 Jyväskylä 

Käyttöauto Oy:  

 Sähköpostitse: tietosuoja@kayttoauto.fi  

 Postitse: Pohjankaari 2, PL 3 , 60101 Seinäjoki                                                                                                                                              

2. Mitä tietoja käsittelemme? 

 

Käsittelemme seuraavia tietojasi: 

 Henkilön perustiedot 

o Muun muassa etunimi, sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, lähiosoite, 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 Tehtävään liittyvät tiedot 

o Muun muassa aloituspäivämäärä, työvuorot, joissa voi työskennellä, miksi hakija 

hakee ko.paikkaa, irtisanomisaika, muita henkilön antamia vapaamuotoisia 

henkilötietoja 

 Aikaisempi työkokemus, koulutus ja kurssit 

o Muun muassa nykyisen ja aikaisempien työnantajien nimet ja  työsuhteiden kesto, 

peruskoulutus, jatkokoulutus, tutkinto, kurssit ja täydentävät koulutukset 

 Haastattelussa henkilön kertomat tiedot 

 Työhönottoa ennen suoritettavat selvitykset ja testit  

o Muun muassa henkilö- ja  soveltuvuustestit, luottotietojen tarkastus, huumetestit, 

turvallisuusselvitys ja työhöntulotarkastus 

 Osaaminen  

o Muun muassa kielitaito ja IT-taidot 

 Muut tiedot  

o Muun muassa tilinumero, ajokortti ja suosittelija 

 Liitteet 

mailto:tietosuoja@jklautotarvike.fi


o Muun muassa CV, hakemuskirje, kuva, mikäli henkilö on liittänyt ne hakemukseen 
 

  

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 

 

Rekisterin käyttötarkoitus on se, että voimme vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Kaista-

koulutusohjelmaan hakeneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia.  

 

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen rekisterinpitäjien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

Hakeutuessasi koulutusohjelmaan on rekisterinpitäjien käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi, 

jotta voimme ottaa sinut huomioon työntekijävalintaa tehtäessä. Palvelukseen hakeutuvana sinulla 

on perusteltu odotus odottaa, että sinusta käsitellään tässä rekisterissä kuvattuja tietojasi, koska ne 

ovat yleisiä rekrytoinnissa käsiteltäviä henkilötietoja. Henkilötietosi on asianmukaisesti suojattu 

ottamalla huomioon sekä järjestelmiin liittyvät tietoturvavelvoitteet että koko muu henkilötietojen 

käsittelyn prosessi. 

 

Turvallisuusselvitykset, soveltuvuusarviot, huumetestaus sekä muut terveyteen liittyvät 

tarkastukset ja selvitykset perustuvat suostumukseesi. 

  

4. Säilytysaika 

 

Henkilötietojasi säilytetään seuraavasti: 

 Yksi vuosi ja kolme kuukautta rekrytointipäätöksen tekemisestä 

 

 

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus 

  

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa 

suostumuksesi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.  

 

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? 

 

Tietojen tarkastaminen 

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, rekisterinpitäjä ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia 

henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

 

Tietojen korjaaminen 

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi 

korjatuiksi. 

 



Tietojen poistaminen 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei 

enää ole olemassa laillista perustetta. 

 

Tietojen siirtäminen 

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää 

tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely 

tehdään automatisoidusti. 

 

Käsittelyn vastustaminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme 

harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus 

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. 

 

Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, 

rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus 

sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista 

tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen 

toimenpidepyyntöön. 

 

 

 

7. Kuinka käytät oikeuksiasi? 

 

K-Auto: 

Voit tehdä toimenpidepyynnön tietosuojaportaalissa osoitteessa 

www.kesko.fi/tietosuoja. Toimenpidepyyntö tehdään tunnistautumalla vahvasti 

pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme 

ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa. 

 

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille 

henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. 

Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vaihtoehtoisesti voit ottaa puhelimitse yhteyttä yllä 

mainittuun yhteyshenkilöön. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli 

vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna 

kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi 

merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen 

luottamuksellisuuden.  

http://www.kesko.fi/tietosuoja


Pörhön autoliike Oy: 

Rekisteröidyllä voi pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot ja tulla unohdetuksi. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa 

käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 

osoitteella: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu tai sähköisesti 

yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava 

todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä.  

Jyväskylän Autotarvike Oy:  

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin 

yhteydessä toimipisteessämme tai kirjallisesti ja osoitetaan tietosuojaliitteessä 

mainitulle rekisterinpitäjälle, R. Ruth-konserni, Yliopistonkatu 26, 40100 

Jyväskylä. 

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä takia saatamme joutua 

kysymään tarkentavia tietoja.  

Käyttöauto Oy:  

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin 

yhteydessä tai kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan tietosuojaliitteessä mainitulle 

rekisterinpitäjälle, Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2, PL 3, 60101 Seinäjoki. 

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä takia saatamme joutua 

kysymään tarkentavia tietoja. 

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 

 

Rekisterinpitäjät käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia 

palveluntuottajia. Rekisterinpitäjät pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita 

ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä 

palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu: 

 Tietotekniikkapalveluiden tuottajat  

 Soveltuvuusarvioinnin toteuttajat  

 Työterveyspalvelujen tuottajat 

 Rekrytointi- ja suorahakupalvelut  

  

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden 

tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus on Intiasta käsin. Tästä tietojen 

siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia 



mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en. 

 

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. 

poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset. 

 

9. Valitusosoitus  

 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, 

voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on 

tietosuojavaltuutettu. 

 

10. Välttämättömät tiedot rekrytointirekisterissä 

 

Jotta voisimme ottaa sinut huomioon valitessamme työntekijöitä avoimiin työtehtäviin, on meidän 

käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat rekrytointilomakkeissa ja 

haastattelussa pyydetyt tiedot.   

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta mukaan lukien profilointi  

  

Emme käytä automaattista päätöksentekoa kuten profilointia rekrytoinnissa. 

 

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 

 

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin 

ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa 

pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.  

 

13.  Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta 

 

 Cresco Oy osallistuu soveltuvuuden arviointiisi   

 Mikäli olet ilmoittanut suosittelijan, voimme suosittelijaltasi tiedustella sinusta liittyen 

työelämässä toimimiseesi ja työtehtäviesi hoitamiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en


14. Tietosuojavastaava 

K-Auto 

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen 

käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi 

käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa. 

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse  

tietosuojavastaava@kesko.fi  
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