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Marimekon rekrytointia ja työnhakijoiden henkilötietoja
koskeva tietosuojaseloste
Päivitetty 30.4.2020
Me Marimekko-konsernissa arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan
henkilötietojasi. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä, miten käsittelemme
työnhakijoidemme henkilötietoja. Tietosuojaselosteessa kerrottua voidaan täydentää paikallisesti, sillä
esim. rekisteröidyn oikeudet voivat vaihdella sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä ja maasta riippuen.
Tietosuojaselosteemme esittää rekisteröidyn oikeudet ja tiedot EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti
(”GDPR”). Kansallista pakottavaa lainsäädäntöä noudatetaan, mikäli se sisältää tiukempia rajoituksia
verrattuna tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteeseen tai
henkilötietojen käsittelyyn liittyen voit olla yhteydessä niina.martin@marimekko.com.
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Rekisterinpitäjät ja yhteystiedot rekisteriasioissa
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316) ja sen kanssa
samaan konserniin kuuluvat konserniyritykset (”Marimekko” tai ”Me”)
Marimekko Oyj
Puusepänkatu 4
00880 Helsinki
Puh. +358 9 758 71

Marimekko Services Oy, Helsinki, Suomi
Marimekko AB, Tukholma, Ruotsi **)
Marimekko Australia PTY Ltd, Victoria, Australia
Marimekko GmbH, Frankfurt am Main, Saksa
Marimekko North America LLC, Delaware, Yhdysvallat
Marimekko North America Retail LLC, Delaware, Yhdysvallat
Marimekko North America Holding Co, Delaware, Yhdysvallat
Marimekko Trading (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai, Kiina
Marimekko UK Ltd, Lontoo, Iso-Britannia

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tiina.lencioni@marimekko.com
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Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Marimekon henkilöstön rekrytointi,
rekrytoinnin suunnittelu, hallinnointi ja seuranta. Henkilötietojen käsittely
perustuu Marimekko konsernin oikeutettuun etuun, kuten lähettämääsi
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työhakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä suostumukseesi. Voimme pyytää
suostumustasi esim. seuraavissa tilanteissa: henkilö- ja soveltuvuustestauksessa tai
kerättäessä tietoja suosittelijoilta.
Jokainen Marimekko konserniin kuuluva yritys vastaa rekisterinpitäjänä omien
työnhakijoidensa henkilötietojen käsittelystä. Marimekko Oyj ylläpitää keskitetysti
konserniyritysten työnhakijoiden henkilötietoja ja käsittelee hallinnollisia
tarkoituksia sekä konsernin liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten.
Marimekon konserniyritykset käsittelevät työnhakijoiden tietoja vain siltä osin kuin
kyse on ko. konserniyrityksen työtehtävän täyttämisestä.
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Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?
Keräämme ja käsittelemme seuraavia työhönottoprosessin ja haettavan työtehtävän
kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijoista:
Henkilön perustiedot:


nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)



yksilöintitiedot (kuten syntymäaika)

Rekrytointiin liittyvät tiedot:


työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus,
koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet



työhaastatteluihin, testeihin ja arviointeihin liittyvät tiedot



tiedot suosittelijoista



suostumuksellasi julkisesti saatavilla oleva tieto esim. LinkedIn tai muu
sosiaalisen median palvelu



mahdolliset muut itsesi antamat tiedot.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi
työnhakijana, tai suostumuksellasi suosittelijoilta tai testaukseen perustuen. Lisäksi
tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä
käytetään laissa säädetyissä rajoissa.
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Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin Marimekko konsernin ulkopuolelle.
Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia rekrytointitietojen ylläpitoon ja
hallintaan.
Voimme
myös
käyttää
palveluntarjoajia
henkilöja
soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin toteuttamiseen. Solmimme
kaikkien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä tietojen
suojaamiseksi.
Henkilötietoja voidaan siirtää Marimekko konsernin sisällä tai palveluntarjoajille
myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tässä tietosuojaselosteessa mainittuja
henkilötietojen käyttötarkoituksia varten. EU komission tietosuojan riittävyyttä
koskevan päätöksen puuttuessa, Marimekko käyttää EU:n hyväksymiä
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vakiosopimuslausekkeita tai muita hyväksyttyjä siirtomekanismeja (ml. Privacy
Shield) ylläpitääkseen asianmukaisen tietosuojan tason.
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Miten suojaamme tietojasi ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Marimekolla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterin tietojen
käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä
laajuudessa ja tietojen käyttöä valvotaan. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä
henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Avoimia hakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta hakemuksen jättämisestä ja
kohdistetut hakemukset siirtyvät rekrytointiprosessin päätyttyä arkistoon, jossa
niitä säilytetään kaksitoista (12) kuukautta.
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Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet sovellettavan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti:
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä
oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.
Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä
koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen
peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Suostumus voidaan peruuttaa
milloin tahansa ilmoittamalla siitä niina.martin@marimekko.com.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai
työpaikkasi on taikka jossa väitetty tietosuojarikkomus on tapahtunut, jos katsot,
ettei EU:n tietosuoja-asetusta ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä.
Muut oikeudet
Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös
pyytää suostumuksellasi sinulta kerättyjen tietojesi siirtämistä, mikäli tiedot ovat
koneellisesti luettavassa ja siirrettävässä muodossa.
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Kehen voin olla yhteydessä?
Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai haluat esittää
pyynnön yllä mainittuihin oikeuksiin liittyen voit olla yhteydessä
niina.martin@marimekko.com.
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Tietosuojaselosteen päivittäminen
Marimekko kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa sekä tietosuojatyökaluja ja varaa
oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta. Sovellettavan lainsäädännön vaatiessa
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Marimekko voi ottaa yhteyttä sinuun koskien päivityksiä ja muutoksia, joilla voi olla
vaikutuksia sinuun.

