
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.11.2020. Viimeisin muutos 18.11.2020. 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Muumimaailma Oy, Kaivokatu 5, 21100 Naantali 

toimisto@muumimaailma.fi 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: 

Jarkko Kuitunen, jarkko.kuitunen@muumimaailma.fi, 

 

2. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. 
Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen 
käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita.  

 

Sähköisen rekisterin tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä: Tustor International Oy 

Tustor International Oy (y-tunnut 1739527-2) 

Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki 

(+358) 9 68988221 

 

3. Rekisterin nimi 

Henkilöstöhallintorekisteri 

  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterinpitäjä käyttää Verkkopalvelua soveltuvin osin henkilöstön rekrytoimiseen, 
työajanseurantaan, työvuorosuunnitteluun, palkanmaksuun ym. työnantajavelvoitteiden 
täyttämiseen sekä tehtyjen töiden raportointiin, analysointiin ja hallinnointiin. 

 

 

 

 



 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterinpitäjä rekisteröi palvelukseensa hakeneiden, palveluksessa olevien ja palveluksessa 
olleiden työntekijöiden tietoja. Lisäksi Rekisterinpitäjä rekisteröi tietoa mahdollisista, aktiivisista ja 
lopettaneista työntekijöistä. 
Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, työntekijöiden henkilötiedot 
ja muut työnantajavelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot viranomaisten edellyttämällä 
tarkkuudella mukaanlukien erityiset henkilötietoryhmät kuten henkilötunnus. Näiden lisäksi 
vapaaehtoisia tietoja kuten lähiomaisen yhteystiedot ja esimerkiksi koulutustiedot sekä aikaisempi 
työkokemus työhakemuksen tiedoissa. 
IT hallintatietoja kuten tekniset tunnukset, käyttäjänimet, yhteystiedot, myös järjestelmän ja 
sovellusten lokeissa, sähköpostin ja viestinnän palveluista liittyvät tekniset tapahtumat tiedot. 

6. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niillä on tarvetta. Henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun 
henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Henkilötiedot poistetaan mikäli työnhakija ei tule 
valituksi työntekijäksi. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja rekisteröidään ensisijaisesti rekisterinpitäjän toimesta. Rekisteriin tallennettavat 
tiedot saadaan työnhakijalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä työhakemuksista. Toissijaisesti 
henkilötietoja voidaan rekisteröidä manuaalisesti jonkin tietosyöttölomakkeen (esimerkiksi 
työhakemuslomake) kautta rekisteröidyn (tai tämän edustajan) toimesta 

 

 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät 
 
- Pankit 
- Vakuutusyhtiöt 
- Viranomaiset 
- Ammattiliitot 
- Työterveyshuolto 
- Koulutuslaitokset 

 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

  

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 


