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REKISTERISELOSTE EDENRED FINLAND OY:N TYÖHAKEMUS- JA CV-TIETOKANNALLE 

PRIVACY NOTICE FOR EDENRED FINLAND OY’S JOB APPLICATION AND CV DATABASE 

 

1. Rekisterinpitäjä / Data controller 

Edenred Finland Oy 

Elimäenkatu 15 

00510 Helsinki 

Email: EFI-careers@edenred.com 

Yhteyshenkilö/ Contact person: Riikka Jokinen, HR Director 

 

2. Rekisterin nimi / Name of database  

Edenred Finland Oy:n CV-tietokanta.  

Edenred Finland Oy’s job application and CV database. 

 

3. Käsiteltävien henkilötietojen kategoriat / Categories of personal data collected 

Vaikka hakija itse määrittelee rekisteriin 

lisättävän tiedon, Edenredin käsittelemä data 

sisältää tyypillisesti seuraavanlaista tietoa: 

Although the applicant themselves 

determine the information to be added to 

the register, the data processed by Edenred 

Finland typically contains the following types 

of information: 

- Henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite 

- Haettavaan positioon liittyvät tiedot 

- Hakijan itse antamat tiedot mm. 

CV:ssä olevat tiedot 

 

- Personal information: name, phone 

number, email address 

- Information related to the position in 

question  

- Information provided by the applicant 

themselves, including information in 

the CV 

 

Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin 

avoimen työpaikan hakulomakkeesta. 

Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka 

henkilö itse antaa itsestään. Hakija voi 

The information saved appear in the 

application form for each vacancy. The 

database will have all the information the 

applicant gives about themselves. The 
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päivittää hakemuksen tietoja lähettämällä 

viestiä sähköpostilla kohdassa 1. näkyvään 

osoitteeseen.  

 

applicant can update the information on 

their application by sending an email to the 

address shown in part 1. 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Purpose of the processing of personal data 

Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää 

Edenred Finland Oy:n vastaanottamia 

työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa 

hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai 

jättää avoimen hakemuksen. Henkilöt 

antavat omalla suostumuksellaan tietonsa 

CV-tietokantaan.  

 

The purpose of the register is to process and 

preserve job applications received by 

Edenred Finland Oy. The applicant can 

assign the application to the desired job 

position or submit an open application. The 

applicants enter their information into the job 

application and CV database with their own 

consent. 

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään 

rekisterissä yhden (1) vuoden ajan, ja niihin 

voidaan palata myöhempien hakujen 

yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään 

luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain 

rekrytointiprosessiin osallistuville. Tietoja ei 

käytetä muihin tarkoituksiin kuin avoimiin 

tehtäviin liittyen. 

 

The information provided by the applicant 

will be kept in the register for one (1) year 

and may be returned in connection with 

subsequent applications. Applicant 

information will be kept confidential and will 

only be available to those involved in the 

recruitment process. The data will not be 

used for purposes other than open positions. 

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet / Regular sources of information 

Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi 

mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat 

sekä Edenred Finland Oy:n valintaprosessiin 

kuuluvat henkilöt. 

 

In addition to the applicant themselves, the 

sources of information may be the references 

indicated by the applicant and the people 

involved in Edenred Finland Oy's recruitment 

process. 
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6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle / Regular transfer of the personal data outside EU or European Economic 

Area 

Työhakemus- ja CV-tietokanta toimii 

Internetissä ja tallennetut tiedot on rajoitettu 

ainoastaan Edenred Finland Oy:n käyttöön. 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan 

lupaa. 

 

The job application and CV database 

operates on the Internet and the stored 

information is limited to the use of Edenred 

Finland Oy only. The information will not be 

disclosed to third parties without the 

applicant's permission. 

 

7. Tietojen poistaminen rekisteristä / Retention of personal data from the database 

Tallennettuja tietoja voidaan poistaa ja 

muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt 

osoitetaan kohdassa 1. mainittuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

The saved information can be deleted and 

edited at the request of the person. Requests 

will be addressed to the e-mail address 

mentioned in part 1. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet / Principles of database’s protection 

CV-tietokannan käyttöoikeudet ovat 

ainoastaan Edenred Finland Oy:n rekrytointiin 

ja valintaan osallistuvilla työntekijöillä.  

 

Palvelun tarjoaja vastaa rekisteriin 

tallennettavien tietojen teknisestä 

suojauksesta ja tietoturvasta. 

 

Only chosen employees of Edenred Finland 

Oy participating in the recruitment and 

selection have the right to access the job 

application and CV database.  

 

The service provider is responsible for the 

technical protection and security of the data 

stored in the register. 

 

9. Tarkastusoikeus / right to check the data 

Edenred Finland Oy:n rekisterinpitäjänä 

hallinnoimien henkilötietojen osalta 

rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään 

koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen 

tiedon korjaamista. Rekisteröidyillä on oikeus 

saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä 

rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 

kannalta virheellinen, tarpeeton, 

puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
 

Applicant as the data subject has the right to 

check the data concerning them and the 

right to demand the correction of incorrect 

data in the database administrated by the 

data controller Edenred Finland Oy. The data 

subjects have the right to rectify, delete or 

supplement personal data in the database 

for its purpose which are incorrect, 

unnecessary, incomplete or out of date. 
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