TIETOSUOJAILMOITUS
Balata Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilökunta arvostaa yksityisyyttäsi ja asiakkaiden
sekä muiden kontaktiemme yksityisyyden suojaaminen on meille tärkeää. Pyrimme
käsittelemään henkilötietoja aina mahdollisimman läpinäkyvästi. Tältä sivulta löydät
tietoja siitä, kuinka keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietojasi.
Käsittelemme henkilötietoja aina vain soveltuvan lainsäädännön, kuten EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti. Meillä on lain mukainen velvollisuus
säilyttää henkilötietojasi turvallisesti, täsmällisesti ja ajantasaisesti. Balata Henkilöstöpalvelut Oy toimii rekisterinpitäjänä tämän Tietosuojailmoituksen mukaisesti.
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Heidi Keso.
Jos sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää tietosuojakäytäntöömme tai henkilötietojen
käsittelyyn liittyen tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen heidi.keso@balata.fi
Muut yhteystietomme ovat:
Osoite: Finlaysoninkuja 13, 33210 Tampere
Puhelin: +358 (0)400 55 4433
Tietojen kerääminen Balatassa
Vastaanotamme ja käsittelemme henkilötietoja liiketoimintaamme liittyen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vastaanotamme henkilötietoja, kun
hoidamme asiakkaidemme toimeksiantoja, etsimme ja välitämme asiantuntijoita ja
järjestämme verkostotapahtumia.
Suurimman osan käsittelemistämme henkilötiedoista saamme yleensä joko sinulta
suoraan tai muilta rekisteröidyiltä. Vastaanotamme henkilötietoja esimerkiksi, kun
lähetät ansioluettelosi, ilmoittaudut järjestämäämme tapahtumaan, olet meihin yhteydessä sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta tai lähetät meille työhakemuksen
tai toimeksiannon. Joissain tapauksissa käsittelemme myös julkisista lähteistä tai
muilta henkilöiltä, jotka liittyvät hoitamiimme toimeksiantoihin, saamiamme henkilötietoja. Tällaisia muita henkilöitä voivat olla esimerkiksi suosittelijat tai entiset
työnajtajat.
Yleisimmät käsittelemämme henkilötiedot ovat:
• Perusyhteystietosi, esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite,
kotiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja titteli;
• Tiedot, jotka annat osallistuessasi tapahtumaamme
tai lähettäessäsi meille työhakemuksen;
• Tiedot, joita saamme tai tuotamme
tarjotessamme yrityksemme palveluita;
• Tiedot, joita saamme liittyessäsi verkostomme jäseneksi;
• Tiedot, joita tarvitsemme palkanlaskennassa;
• Tiedot, joiden käsittely on pakollista toteuttaaksemme
lain meille asettamia velvollisuuksia.

Käsittely Balatassa
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeellista tai niin kauan, kun
meillä on velvollisuus niitä säilyttää lainsäädännön mukaan.
Emme käsittele henkilötietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, mihin tiedot on
alun perin kerätty. Henkilötiedot on saatavilla vain niille Balatan työntekijöille, joille
niiden käsittely on välttämätöntä heidän työnkuvansa kannalta.
Balata on ryhtynyt tarpeellisiin ja soveltuviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin taatakseen henkilötietojen suojan, ja seuraamme teknistä kehitystä aktiivisesti.
• Keräämme ja käytämme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
• Suhteidemme hoitamiseen asiakkaidemme ja
yhteistyökumppaneidemme kanssa;
• Palveluidemme tuottamiseen;
• Lainsäädännön noudattamiseen;
• Markkinointiin sekä yhteydenpitoon asiakkaidemme,
toimittajiemme, mahdollisten työntekijöiden ja mahdollisten
asiakkaidemme ja asiantuntijoidemme kanssa – tämä sisältää
esimerkiksi uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen lähettämisen;
• Palkatessamme asiantuntijoita tai välittäessämme
heitä toimeksiantajallemme.
Henkilötietoja käsitellään Balatan oikeutettujen etujen perusteella. Tällaisia oikeutettuja etuja ovat oikeutemme tarjota palvelujamme, palkata uusia työntekijöitä, välittää asiantuntijoita, markkinoida palveluitamme ja ylläpitää suhteita asiakkaisiimme
ja yhteistyötahoihimme. Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja myös tietyissä
tilanteissa perustuen suostumukseen tai siihen, että tiedot ovat tarpeen sopimuksen
solmimiseksi. Lisäksi osa henkilötietojen käsittelystä perustuu lain asettamien vaatimusten noudattamiseen.
Tietojen jakaminen ja siirtäminen
Luottamuksellisuus on erityisen tärkeää meille. Siksi emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö tai asiakkaidemme toimeksiantojen hoitaminen, esimerkiksi asiantuntijan välitys tai vuokraaminen, niin vaadi.
Joissain tapauksissa käytämme kolmansia osapuolia palvelutarjoajina henkilötietojen
käsittelyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietosi on saatettu ulkoistaa tällaisten
palveluntarjoajien käsiteltäväksi. Palvelutarjoajat ovat kuitenkin velvoitettuja käsittelemään tietoja ainoastaan soveltuvan lainsäädännön sekä ohjeidemme mukaisesti.
Näin ollen palvelutarjoajat eivät saa käsitellä tietoja muihin kuin meidän määrittelemiimme tarkoituksiin.
Emme käsittele henkilötietoja tavallisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Jos kuitenkin
joudumme siirtämään henkilötietojasi näiden alueiden ulkopuolelle, noudatamme
soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä varmistaaksemme kyseisten henkilötietojen
suojaamisen.

Oikeutesi
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojesi korjaamista sekä henkilötietojesi poistamista. Lisäksi voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
Joissain tapauksissa sinulla on oikeus henkilötietojesi siirtoon. Tämä tarkoittaa, että
sinulla on oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja voit pyytää, että tietosi siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on mahdollisuus peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin jossain tapauksissa vaikuttaa palveluidemme saatavuuteen. Voit
myös kieltää markkinoinnin ilmoittamalla siitä meille.
Jos koet, että lain mukaisia oikeuksiasi on loukattu, voit jättää valituksen valvontaviranomaiselle (lisätietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi).

