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Ateriasisko Oy:n työkokeilijoiden, työharjoittelijoiden ja työssäoppijoiden
henkilötietoja koskeva tietosuojaseloste

Päivitetty 6.9.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Ateriasisko Oy:ssä keräämme ja käsittelemme
henkilötietoja työkokeilijoista, työharjoittelijoista sekä työssäoppijoista.

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Ateriasisko Oy, y-tunnus 3185839-2

Askonkatu 9 E, 15100 Lahti

tietosuoja@paijatateria.fi

2 Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Ateriasisko Oy:n oikeutettuun
etuun, kuten Ateriasisko Oy:n ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen työkokeilusta,
työharjoittelusta tai työssäoppimisesta.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 Harjoittelun toteuttaminen

 Perehdytys ja työturvallisuusasioiden hallinnointi

 Harjoittelujen kehittäminen, suunnittelu, hallinnointi, johtaminen,
seuranta ja tilastointi.

3 Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja harjoittelijoista:

Henkilön perustiedot

 Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus

 Yhteystiedot: postiosoite, sähköposti, puhelinnumero

 Oppilaitos ja linja, opettaja tms.

Rekisterin tietojen tietolähde on pääsääntöisesti asianomainen harjoittelija itse.

4 Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Käytämme seuraavien palvelujen osalta henkilötietojen käsittelyyn
palveluntarjoajia:

 Tietojen ylläpito

mailto:tietosuoja@paijatateria.fi
https://www.fonecta.fi/kartat/60.983128,25.661685?address=Vesij%C3%A4rvenkatu%209%20A%2C%2015140%20Lahti&edsacid=ofs-finder-profile-location
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Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja
vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi esim. järjestelmän
ylläpito- ja viankorjauksen yhteydessä.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

5 Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka
ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoin suojattu. Ateriasisko Oy
varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä
tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Tietoja säilytetään 6 vuotta harjoittelujakson päättymisestä.

6 Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun
osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.

o Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja
tietojen poistamista.

 Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

o Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista
ja siirtämistä.

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

o Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
jos katsot ettei EU:n tietosuoja-asetusta ole noudatettu
henkilötietojesi käsittelyssä.
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