v. 1.10.2018
Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan
Group -konsernin ilmoitus työntekijälle

mukainen

i.

PRA

Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. päivänä huhtikuuta 2016
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyn ja
kyseisten tietojen vapaan liikkuvuuden osalta annetun asetuksen (EU)
2016/679 13 artiklan, joka kumoaa direktiivin 95/46/EY (jäljempänä
"GDPR"), mukaisesti PRA Suomi Oy antaa tiedoksesi seuraavaa:
1.

2.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on PRA Suomi Oy (jäljempänä
myös ”PRA”) osoitteessa Urho Kekkosen katu 3 B, 00100
Helsinki (jäljempänä "me" "meidän" ja "meitä")
Yhteystaho tietosuojaa koskevissa kysymyksissä:
tietosuoja@pragroup.fi
p. 0800-964 00

3.

4.

1

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste:
a.
Käsittelemme henkilötietojasi seuraavien toimien
hoitamiseksi: työhönotto, palkanmaksu ja muut
työsopimukseen perustuvat velvollisuutemme,
työsuoritusten
seuranta
ja
kehittäminen
(esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä),
lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi suhteessa
viranomaisiin ja eläkevakuuttajaan, vapaaehtoisten
vakuutusten hoitamiseksi sekä työterveyshuollon
järjestämiseksi.
b. Oikeusperusteemme henkilötietojesi käsittelylle
on:
i. Käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n
artiklan 6 (1) (b) nojalla silloin, kun sitä
tarvitaan työsuhteen hoitamiseksi.
ii. Käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n
artiklan 6 (1) (c) nojalla silloin, kun sitä
tarvitaan
voidaksemme
täyttää
oikeudelliset
velvoitteemme
oikeussubjektin PRA Suomi Oy osalta.
Henkilötietojen
antaminen
tässä
yhteydessä on välttämätöntä.
iii. Käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n
artiklan 6 (1) (f) nojalla silloin, kun se on
tarpeen PRA Suomi Oy:n oikeutetun
edun kannalta. Oikeutettuja etuja ovat
esimerkiksi oikeusvaateen laatiminen,
esittäminen tai puolustaminen.
c.
Henkilötietojen antamisen laiminlyönti kokonaan
tai osittain saattaa aiheuttaa sen, että PRA Suomi
Oy:n on mahdotonta täyttää jokin työsuhteeseen
liittyvistä velvoitteistaan tai ne kaikki, mukaan
lukien palkanmaksu, sosiaaliturvan maksu, verot ja
vakuutus.
Erityiset henkilötietoryhmät:
a.
Oikeusperusteemme
erityisten
henkilötietoryhmien käsittelylle on:

Kolmas maa on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseva
maa, mukaan lukien Yhdysvallat, jonka tietosuojalait eivät ehkä ole
yhteneväiset ETA-alueeseen kuuluvien maiden tietosuojalakien kanssa.
Tällaisessa tapauksessa (ja edellyttäen, että emme ole rajoitettuja

5.

6.

7.

PRA Suomi Oy:n tai työntekijän
velvoitteiden
ja
oikeuksien
noudattaminen
työoikeuden,
sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun
alalla siltä osin, kuin laki tämän sallii.
ii. GDPR:n artiklan 9 (2) (a) nojalla kun
työntekijä on antanut nimenomaisen
suostumuksensa.
b. Käsittelemme seuraavia tietoja, jotka liittyvät
erityisiin henkilötietoryhmiin ja tietolähteisiin
i. Ammattiliiton jäsenyys (ammattiliiton
jäsenmaksun
tilittäminen).
Terveydentilaan liittyvät tiedot (siinä
laajuudessa kuin se on perusteltua
työoikeudellisten
velvoitteiden
ja
oikeuksien toteuttamiseksi).
ii. Edellä mainitut tiedot on saatu
työntekijältä itseltään.
Tietojen vastaanottajat
a.
Edellämainituissa tarkoituksissa voimme siirtää
tietojasi seuraaville vastaanottajille: (i) PRA Group konserniin
kuuluvat
yhtiöt;
(ii)
palkanmaksupalveluiden tarjoajat (iii) muut meille
palveluja tarjoavat toimistot tai muut kolmannet
osapuolet (iv) veroviranomaiset (v) petosten
ehkäisyyn
erikoistuneet
toimistot
ja
lainvalvontaviranomaiset,
mukaan
lukien
tapaukset, joissa annat meille vääriä tai virheellisiä
tietoja tai joissa epäilemme petosta tai
tunnistamme petoksen; (vi) missä meillä on
suostumuksesi tai joka on lain vaatimaa tai
sallimaa, mukaan lukien haasteen tai vastaavan
oikeudellisen
prosessin
hoitaminen,
tai
uskoessamme vilpittömässä mielessä tietojen
luovuttamisen olevan laillista tai meillä olevan
siihen oikeutettu etu, kuten oikeuksiemme ja
omaisuutemme suojeleminen.
b. Henkilötietosi voidaan siirtää kolmannessa maassa
olevalle vastaanottajalle1. Henkilötietojasi siirron
perusteena voi olla: ulkomaisen alihankkijan käyttö
esimerkiksi
IT-järjestelmään
liittyen
tai
konserninsisäisen palveluntarjonnan yhteydessä.
Tietojen tallennus
Henkilötietosi tallennetaan:
a) 5 vuotta työsuhteen päättymisestä. Vero- ja
kirjanpitoaineistoa säilytetään kuitenkin 10
vuoden ajan tilivuoden päättymisestä.
b) Elleivät erityiset oikeudelliset velvoitteet tai
perusteet vaadi meitä säilyttämään tietojasi.
c)
Tarkempia
tietoja
henkilötietojen
säilytysajoista löydät Intranetin Policy
Hubista: Policy Hub (Europe) – Human
Resources, Record Retention Policy.
Oikeutesi
Haluamme myös ilmoittaa, että sinulla on seuraavat
oikeudet:

siirtämään henkilötietojesi tällä tavoin) me teemme kaiken mahdollisen
varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat suojattuja ja turvattuja
sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
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oikeus tarkastella henkilötietojasi - GDPR:n artikla
15
oikeus korjata henkilötietojasi - GDPR:n artikla 16
oikeus poistaa (oikeus tulla unohdetuksi) - GDPR:n
artikla 17
oikeus käsittelyn rajoittamiseen - GDPR:n artikla
18
oikeus tietojen siirrettävyyteen - GDPR:n artikla 20
oikeus vastustaa käsittelyä - GDPR:n artikla 21
oikeus olla joutumatta sellaisten päätösten
kohteeksi,
jotka
perustuvat
pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien
profilointi – GDPR:n artikla 22.

Oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle:
Jos uskot, että henkilötietojesi käsittely on oikeudetonta,
sinulla
on
oikeus
valittaa
toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle.
Toimivaltaisen
valvontaviranomaisen
nimi
ja
osoite
on:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520
Helsinki.
Oikeus peruuttaa suostumus:
Jos henkilötietojesi käsittely perustuu meille annettuun
suostumukseen yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten,
voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos se ei
vaikuta
suostumukseen
perustuvan
käsittelyn
lainmukaisuuteen ennen sen peruuttamista. Jos haluat
peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä henkilöstöosastoon.
8.

Automaattinen päätöksentekomenettely
Henkilötietoihisi
ei
päätöksentekomenettelyä.

9.

kohdistu

automaattista

Tietosuojavastaavan yhteystiedot::

Mariusz Trajfacki, Mariusz.Trajfacki@pragroup.pl, puh. +48 785700821
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