Mobiilisovellus tietosuojaseloste
Tämä seloste on viimeksi päivitetty 16.9.2022.
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan kuinka tietojasi kerätään ja käytetään, kun
käytät Partnerinetti-Sovellusta.

1. Milloin ja mitä tietoja keräämme
Tässä kerromme miten ja mitä tietojasi keräämme, kun käytät sovellusta.
Sovellusta ei voi käyttää ilman kirjautumista, ja kirjautuminen on mahdollista
vain rekisteröityneelle käyttäjälle.
1.1

Kirjautuessasi ja käyttäessäsi sovellusta

Sovellus käyttää Verticon työnhakijarekisteriä antamiesi henkilötietojen
käsittelyyn. Rekisterin oman tietosuojaselosteen voit lukea täältä. Sovellus
käyttää antamiasi henkilötietoja edellä mainitun rekisterin tietosuojaselosteen
mukaisesti, jotta sovelluksen käyttäminen olisi mahdollista.
1.2

Sovelluksen käyttö- ja laitetiedot

Keräämme tietoja siitä, miten käytät sovellustamme. Näihin lukeutuvat muun
muassa seuraavat tiedot:
Tietoja sovelluksen käytöstä, kuten käytetyistä ominaisuuksista sekä sen
kaatumisista. Laitteesi tietoja, joilla käytät sovellusta, kuten laitteen uniikki
tunniste, malli, IP-osoite, käyttöjärjestelmät ja versiot sekä mobiiliverkon tiedot.
Käyttötietojen keräys tapahtuu sovelluksen käyttäjän luvalla, ja suostumusta voi
vaihtaa sovelluksen asetuksista. Käyttäjän suostumus tai hylkääminen
tallennetaan rekisteriin.

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Käsittelemme antamiasi henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:




Verticon työnhakijarekisterin tietosuojaselosteen kohdan 4. mukainen
tarkoitus, jotta palvelu voidaan toteuttaa.
Sovelluksen tarjoaminen ja kehittäminen sekä sovelluksen toimivuuden
varmistaminen.
Sovelluksen käytön tutkiminen, analysointi ja käyttöön liittyvien tilastojen
laatiminen.

3. Tietojen säilytysaika
Säilytämme sovelluksen käyttötietoja vain tarvittavan ajan, jotta pystymme
toteuttamaan edellä mainitut käyttötarkoitukset.

Työnhakijarekisterin tietojen tarkan säilytysajan voit tarkastaa Verticon
tietosuojaselosteesta kohdasta 9.
Edellä mainittujen säilytysaikojen lisäksi voimme säilyttää tietojasi myös
pidempään, jos lainsäädäntä meitä siihen velvoittaa.

4. Kenelle jaamme tietojasi
4.1 Työnhakijarekisteri
Työnhakijarekisterin henkilötietojen luovutuksesta voit lukea sen
tietosuojaselosteen kohdasta 7.
4.2 Sovelluksen käyttötiedot
Sovelluksen käyttötietoja voimme jakaa palveluntarjoajiemme ja luotettavien
yhteistyökumppaniemme kanssa, jotka osallistuvat sovelluksen toteutukseen.
Sovelluksen ulkoisista palveluntarjoajista voit lukea lisää kohdassa 6.

5. Tietojen sijainti
Työnhakijarekisterin tietoselosteen mukaisesti, sen sisältämiä henkilötietoja ei
luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Sovelluksen käyttötiedot voivat sijaita Euroopan talousalueella tai alueella, joka
on GDPR:n 45 artiklan 1. kohdan mukaisen tietosuojapäätöksen kohteena.

6. UIkoiset palveluntarjoajat
Google toimii ulkoisena palveluntarjoajana sovelluksen käyttötietojen
keräämiseen. Voit lukea täältä, miten google käyttää tietojasi, jos annat
sovelluksen tiedonkeräykselle luvan.

7. Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:









Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (muun muassa suoramarkkinointia
varten)
Oikeus korjata virheelliset tai epätarkat tiedot
Oikeus saada tiedot poistettua
Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus saada tiedot poistettua
Oikeus saada tiedot siirrettyä
Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Edellä mainitut oikeudet ovat rajoitettuja ja niiden käytännön toteutuminen on
riippuvainen esimerkiksi siitä, millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi tai
vaikuttaako tietojen käsittelyyn tai säilyttämiseen pakottavaa lainsäädäntöä.
Sekä tietojen tarkastamiseen että korjaamiseen liittyvissä asioissa tulee ottaa
yhteys: Esa Kuismanen (esa.kuismanen@henkilostopartneri.fi)

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tilanteissa,
joissa sovellukseen tulee uusia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia voimme
samalla joutua muokkaamaan tätä tietosuojaselostetta. Lainsäädännön
muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän
tietosuojaselosteen osia.

