REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Soluta Henkilöstöratkaisut Oy:n työsuhderekisteri
Rekisterinpitäjä
Soluta Henkilöstöratkaisut Oy Y-tunnus: 2323429-9 Hautalantie 2, 33560 Tampere
Yhteyshenkilö
Raija Vilponen Gsm. 0442425776 raija.vilponen@soluta.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Soluta Henkilöstöratkaisut
Oy:n työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattaminen sekä työsuhdeasioiden ja
niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitaminen.
Rekisteröidyt henkilöt
Soluta Henkilöstöratkaisut Oy:n työnhakijat, työntekijät ja työnantajayhteisöjen
yhteyshenkilöt.
Rekisteröidyt tiedot
Henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, ym.), työsuhdetta
koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävä ym.), koulutus- ja ammattitaitotiedot,
palkanlaskentatiedot (palkkaryhmä, rahapalkka, luontoisedut ym.), työajan seuranta ja
vuosiloma ym.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään työnhakijalta ja työnantajayhteisön yhteyshenkilöltä itseltään.
Esimerkiksi työhakemuksen jättämisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä.
Työnhakijan edelliseen tai nykyiseen työsuhteeseen liittyviä tietoja kerätään
työnhakijan suostumuksella myös tämän työnantajilta saadun palautteen perusteella.
Työnhakijan suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös työnhakijaa arvioivilta
tahoilta kuten rekisterinpitäjän arviointitehtäviä suorittavilta työntekijöiltä sekä
rekisterinpitäjän asiakkaina toimivilta työnantajayhteisöiltä. Henkilötietojen
päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita
tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan
antaman suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän asiakkaina oleville
työnantajayhteisöille työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi.
Järjestelmämme henkilötietoja käsitellään ulkopuolisen toimijan taholta. Käsittelijä
(Palveluntarjoaja Likeit Solutions) käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden
mukaisesti mutta sillä on velvollisuus toimia lain mukaisesti.
Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan
lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin
perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille,
työterveyshuollolle ja tapaturmavakuutusyhtiölle.
Soluta Henkilöstöratkaisut Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille
kuin edellä mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty
rekisteröidyn suostumusta.
Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Työsuhderekisterin henkilötietoihin on pääsy nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa

kaapeissa. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat tiedot säilytetään erillään muista
henkilötiedoista.
Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:
Soluta Henkilöstöratkaisut Oy
Henkilörekisteriyhteyshenkilö Raija Vilponen
Hautalantie 2
33560 Tampere
tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai
täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta
tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.

