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1 Registeransvarig Namn 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH Oy)  
FO-nummer 1868393-8 
Adress 
Lastgatan 17, 20380 Åbo 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress) 
Tfn 0200 47470 

2 Kontaktperson i ären-
den 
som gäller registret 

Namn 
Elina Tuominen 
Adress 
Lastgatan 17, 20380 Åbo 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress) 
Tfn 02 7276 828, e-postadress elina.tuominen@lsjh.fi  

3 Registrets namn Personuppgifter om Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s anställda 
4 Ändamål med behand-
lingen  
av personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas för att upprätthålla, sköta och utveckla, planera, analysera och statistik-
föra arbetstagarnas anställningsförhållanden. Registret används för att sköta företagets löneräkning, 
personaladministration och rekrytering. 
 
Personuppgifter som är viktiga för bolagets interna kommunikation, som t.ex. semester-, skift- och 
kontaktuppgiftslistor, är tillgängliga för hela personalen. Uppgifterna har begränsats till väsentliga 
uppgifter. 
 
Syftet med arbetssökanderegistret är att administrera arbetsansökningar som eventuellt kan leda till 
anställning. De lämpligaste sökande väljs baserat på arbetsansökningar och andra arbetssöknings-
handlingar som sparats i registret ut till intervju för vid var tid lediga tjänster i LSJH. Information som 
den sökande lämnat under arbetsintervjun och som har betydelse för rekryteringsbeslutet kan också 
sparas i registret. 
 
Syftet med användningen av personuppgifterna i arbetssökanderegistret är att påskynda och under-
lätta processen med att hitta den lämpligaste sökande till vid var tid ledig tjänst samt möjliggöra en 
enhetlig bedömning av arbetssökandenas kunskaper och förutsättningar. 
 
Uppgifterna som samlas in om personen är sådana som är väsentliga vid bedömningen av personens 
lämplighet för den tjänst som han eller hon söker eller som är ledig. Lagringen av personuppgifter bas-
eras på frivillighet. Personen ombeds lämna sitt samtycke till insamling, lagring och användning av 
personuppgifter vid LSJH:s rekrytering. Personen har rätt att se sina uppgifter och kräva rättelse av 
sina uppgifter i arbetssökanderegistret genom att begära det personligen eller genom att framställa 
en egenhändigt undertecknad begäran till den registeransvarige. 
 
Personen har rätt att förbjuda att de uppgifter som sparats om honom eller henne i arbetssökandere-
gistret används för rekryteringsändamål genom att meddela den ansvarige för arbetssökanderegist-
ret. 

5 Registrets datainnehåll Systemet innehåller grundläggande uppgifter om den arbetssökande (namn, adress, födelsedatum, 
personbeteckning, telefonnummer, e-postadress, kön, närmast anhörig, barnens födelseår), anställ-
ningsinformation (personnummer, utbildnings- och examensuppgifter, när anställningen började och 
hur länge den varat, tidigare anställningar, erfarenhetstilläggsberäkning, företagsspecifika uppgiftsfält 
(t.ex. avdelning, chef), löneuppgifter (t.ex. bankkonto), lönegrunder, skattekort samt uppgifter om se-
mester och frånvaro. Förutom ovan nämnda uppgifter kan systemet även innehålla tilläggsuppgifter 
som parametrerats per kund. Personuppgifter, utbildning, kunskap, arbetserfarenhet, önskemål angå-
ende det sökta jobbet samt andra uppgifter rörande arbetssökningen.  
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De manuella mapparna innehåller dessutom arbetstagarnas reseräkningar i original, hälsoundersök-
ningar, arbetsavtal m.m.  

6 Regelmässiga  
uppgiftskällor 

Uppgifterna som rör arbetstagare inhämtas från arbetstagarna själva. Sådana uppgifter uppstår också 
under olika skeden av anställningsförhållandet genom att personer som har rätt till uppgifterna sparar 
dem. 

Uppgifterna samlas in från personen själv baserat på hans eller hennes samtycke. Personen fyller i en 
elektronisk ansökningsblankett i rekryteringssystemet och bifogar en meritförteckning och/eller an-
nan information i anknytning till ansökningsprocessen som personen anser nödvändig. Arbetsgivarre-
presentanten som intervjuar personen kan vid behov spara information som t.ex. framkommit under 
intervjun bland personens uppgifter. Personen kan i undantagsfall även fylla i en pappersansökan vid 
anställning. 

7 Regelmässigt  
utlämnande  
av uppgifter 

Den registeransvarige överlåter uppgifterna till arrangören av företagshälsovård samt till part med an-
knytning till försäkringsbolaget eller skötseln av anställningsförhållandet. 

8 Utlämnande av uppgif-
ter utanför EU eller EES 

Uppgifterna i registret överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Endast personer i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s tjänst som behöver uppgifterna för att utföra 
sitt arbete har användningsrätt till arbetssökanderegistret. Uppgifterna som sparas i arbetssökandere-
gistret överförs automatiskt till lönesystemet om personen anställs. 

9 Tid som personuppgif-
terna  
sparas 

Uppgifterna i registret sparas endast så länge och i den omfattning som är nödvändig för de ursprung-
liga ändamålen som uppgifterna samlats in för eller för ändamål som är förenliga med detta. Person-
uppgifterna enligt denna dataskyddsbeskrivning sparas så länge som den registeransvarige utnyttjar 
uppgifterna i de ändamål som beskrivs i punkt 4. Personuppgifterna i registret raderas när det inte 
längre finns laglig grund att behandla dem (t.ex. lagringstider enligt bokföringslagen). 

10 Principer för skydd av 
registret 

Registrets datasäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säker-
ställs genom lämpliga tekniska och administrativa åtgärder. Manuella registermappar förvaras i låsta 
skåp. Personer som har utsetts till ansvariga för persondatasystemet har åtkomst till registeruppgif-
terna. 
  

11 Rätt till insyn  
och rättelse  
av uppgifter 

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som sparats i registret. Be-
gäran om insyn och rättelse kan också framställas skriftligen till den registeransvarige. 

12 Rätt till radering av  
uppgifter 

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan ogrundat dröjsmål under förut-
sättning att 
 
• personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller för vilka de i 

övrigt behandlades; 
• den registrerade återkallar sitt samtycke på vilket behandlingen baserades och det inte finns nå-

gon annan laglig grund för behandlingen; 
• personuppgifterna har behandlats olagligt; eller  
• radering krävs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter som baseras på unionsrätt eller nationell 

lagstiftning. 
 

13 Rätt till begränsning  
av behandling 

Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om  
 
• den registrerade bestrider uppgifternas korrekthet; 
• behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i 

stället begär att användningen av dem begränsas; 
• den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen 

men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rätts-
ligt anspråk. 
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Rätt att återkalla  
samtycke 

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling utan att det påverkar 
lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas. 

15 Rätt att inlämna  
klagomål till tillsynsmyn-
dighet 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser 
att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsbestämmel-
ser. 

 


