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Mandatum Lifen työnhakijoita koskeva rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii kulloinkin työnantajana toimiva yhtiö (jäljempänä Mandatum Life).
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Y-tunnus 0641130-2)
Mandatum Life Palvelut Oy (Y-tunnus 2614680-9)
Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy (Y-tunnus 2608438-8)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Yhteystiedot
Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä Mandatum Lifen
asiakaspalveluun. Mandatum Lifen tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta tietosuoja@mandatumlife.fi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijöiden rekrytointi Mandatum Lifen avoimiin
työpaikkoihin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Mandatum Lifen oikeutetun edun toteuttaminen.
Oikeutettuna etuna on rekrytointien hoitaminen. Rekisteröidyt antavat käsiteltävät tiedot itse ja voivat valita,
missä laajuudessa ja mitä tietoja antavat. Henkilötietoja käsitellään vain rekrytointitarkoituksiin.
Rekisteröityjen ryhmät
 Työpaikkaa hakeneet henkilöt
Henkilötietoryhmät
 Henkilön perustiedot
− Esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja syntymäaika
 Ansioluettelotiedot
− Esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot sekä muut osaamisesta annetut tiedot
 Vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja muut hakemuksen yhteydessä esitetyt tiedot
 Rekrytointiprosessiin liittyvien arviointien ja tarkastusten tiedot
− Esimerkiksi mahdollisten soveltuvuusarviointien tai työterveyshuollon lausuntojen tiedot
Tietolähteet
Rekisteröity toimittaa henkilötiedot itse. Mahdollisen soveltuvuusarvioinnin lausunnon toimittaa arvioinnin
tehnyt yritys.
Tietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan rekrytointiin liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille (rekrytointijärjestelmän
palveluntarjoaja, soveltuvuusarvioita tekevä yritys sekä työterveyshuollon palveluntarjoaja).
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Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Työhakemuksen yhteydessä annettuja tietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan. Mahdollisen
soveltuvuusarvioinnin tietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan. Työterveyshuollon lausuntoihin
liittyviä tietoja ei säilytetä rekrytointipäätöksen jälkeen.
Rekisteröityjen oikeudet
Sinulla on oikeus saada pääsy Mandatum Lifen käsittelemiin henkilötietoihisi, oikeus tietojen oikaisemiseen,
oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus
rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle. Oikeuksistasi ja niiden
käyttämisestä voit lukea lisää Mandatum Lifen tietosuojakäytännöstä.
Viimeksi päivitetty 20.9.2019.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, PL 627, 00101 Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, Helsinki, Suomi. Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi

