TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Anders Innovations (Y-tunnus: 2166626-6)
Aurakatu 12 B, 20100 Turku
+358 45 843 6699
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riku Voipio
Director, People & Culture
riku@anders.fi
3. Rekisterin nimi
Rekrytointi
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Työhakemusten käsittely ja kommunikointi työnhakijoiden kanssa.
Työhakemuksia säilytetään 12 kuukauden ajan.
5. Rekisterin sisältämät tiedot
– nimi
– yhteystiedot
– työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Työhakulomake anders.fi kotisivuilta.
7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja säilytetään ja käsitellään Odoo-järjestelmässä. Odoo täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen
(GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Tietoja ei luovuteta Andersin ulkopuolelle, paitsi
viranomaisten pyytäessä..
8. Rekisterin suojaus ja tietoturva
Tiedot on tallennettu Recruiterboxin Amazon Web Services -palvelimelle, joka täyttää EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.
9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Anders Innovations Oy:n tietoverkko on suojattu
palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteritietoja
käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia rekisterin sisällöstä. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tiedot voidaan pyynnöstä poistaa,
kun rekisteröity henkilö on ensin identifioitu.

PRIVACY POLICY
1. Data controller
Anders Innovations Oy
Aurakatu 12 B, 20100 Turku, Finland
+358 45 843 6699
2. Contact person for register-related matters
Riku Voipio
Director, People & Culture
riku@anders.fi
3. Name of register
Recruitment
4. Purpose of personal data processing
Personal data is used in the recruitment process and contacting job applicants. Personal data is
being deleted after 12 months.
5. Data content of the register
The register may contain the following information on the users:
Name
Contact details
Job application, CV and other information job applicant provide
6. Regular sources of information
Job application form from Anders websites.
7. Statutory disclosure of information
Anders Innovations holds the register in Odoo system, which is a ERP system from Belgia. The
information contained in recruitment register is not disclosed to third parties unless so required by
the authorities.
8. Transfer of data outside of the EU or EEA
Personal data is not transferred outside of the European Union and privacy protection has been
ensured in compliance with the Personal Data Act. Access to recruitment register is granted to
employee only when needed.
9. Principles of register security
The personal data is kept confidential. Anders Innovations Oy’s data network is protected by a
firewall and other technical measures that ensure the level of security. Persons processing register
information are obligated to keep the contents of the register confidential. The data subject has the
right to check what personal data on them the register contains. If they so wish, the subject may
request to review their personal information in the register, and this access will be granted after the
customer has been identified. The data controller is obligated, upon the data subject’s request, to
correct or delete the information concerning the data subject from the register.

