
Luotettava Työntekijä -palvelun tietosuojaseloste 
Päivitetty 14.12.2022 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1) 
Tarvonsalmenkatu 17 B 
02600 Espoo 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
 
sähköposti: tietosuoja@vastuugroup.fi 
 
postiosoite:  Vastuu Group Oy 
 Tietosuojavastaava 
 Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo 
 
2. Rekisteröidyt 
Rekisteröidyt ovat Luotettava Työntekijä -palvelua käyttäviä luonnollisia henkilöitä sekä 
henkilöitä.  
  
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet on kuvattu alla olevassa 
taulukossa.  
 
Oikeusperuste Käsittelyn tarkoitukset 
Sopimus • Käyttäjän tunnistaminen.  

• Käyttäjätilin luominen, palveluun kirjautuminen, 
osaajaprofiilin luominen ja ylläpito, yhteystietojen 
käsittely.  

• Käyttäjän suostumustietojen hallinta palvelussa.  
Suostumus • Osaajaprofiilin tietojen luovutus kolmansille. 

• Tietojen tuominen ulkopuolisesta tietolähteestä 
omaan osaajaprofiiliin. 

• Käyttäjälle parhaiten sopivien työpaikkailmoitusten 
suosittelua varten tehty käyttäjän profilointi. 

Rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu 

• Asiakasviestintä 
• Annettuja ja peruutettuja suostumuksia koskevan 

tiedon säilytys palvelussa  2 vuotta suostumuksen 
voimassaolon päätyttyä suostumukseen luottavien 
tahojen oikeuksien turvaamiseksi. 

• Lokitietojen käsittely sopimuksen mukaisen toiminnan, 
tietoturvan varmistamiseksi, tukipalvelupyyntöjen ja 
palvelun virhetilanteiden ratkaisemiseksi. 

• Palvelun jatkokehitys ja ylläpito.  
• Palvelun laadunvarmistus. 
• Palvelun käyttöä kuvaavien mittareiden ja tilastojen 

kerääminen. 
• Palvelua käyttävien yritysasiakkaiden laskutus. 
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4. Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme 
 
Palvelussa käsitellään rekisteröidyn itse antamia tai ulkopuolisesta lähteestä hakemia tietoja 
seuraavasti: 
 
Käyttäjätilin tiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero ja muut 
yhteystiedot, mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana, tiedot rekisteröidyn sähköisestä 
tunnistamisesta.  
 
Osaajaprofiilin tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, rekisteröidyn itsestään antamat 
kuvailutiedot, ulkoisesta lähteestä tuodut pätevyystiedot (pätevyyden nimi, voimassaolotieto, 
onko tieto varmennettu lähteestä), rekisteröidyn itse antamat pätevyystiedot (pätevyyden 
nimi, voimassaolotieto), rekisteröidyn antamat työnhakuun liittyvät toiveet (sijainti, ala, 
työsuhteen kesto, työmaan tyyppi: sisä/ulko/saneeraus/uudisrakennus), rekisteröidyn 
antama työhistoria (alku- ja loppuaika, työnantaja, tehtävänimike, työtehtävien kuvaus), 
mahdollisen suosittelijan nimi, rooli ja puhelinnumero, rekisteröidyn antamat koulutustiedot 
(alku- ja loppuaika/valmistumisaika, koulutuksen nimi, oppilaitoksen nimi), rekisteröidyn itse 
antama tieto kielitaidosta (kieli, osaamistaso). 
 
Rekisteröidyn lähettämiä työhakemuksia ja rekisteröidyn itse päättämiä osaajaprofiilin 
luovutuksia koskeva tieto (vastaanottajan nimi, suostumuksen tila).  
 
Rekisteröidyn antamien suostumusten käsittely: nimi, henkilötunnus tai vastaava tunniste, 
mahdollinen käyttäjälle luotu pseudonyyminimi, tiedot suostumuksen antajan 
tunnistamistavasta ja ajasta, suostumuksen tunniste, suostumuksen aikaleima, 
suostumuksen status, lokitiedot tiedonpyytäjän lähettämistä suostumuspyynnöistä ja niihin 
liittyvistä käyttäjän valinnoista antaa, evätä tai peruuttaa suostumus sekä mahdolliset 
lokitiedot, onko tiedonluovuttaja luovuttanut suostumuksen perusteella tietoa 
tiedonpyytäjälle. 
 
Lokitiedot palveluun kirjautumisesta ja palvelun käytöstä. 
 

 
5. Miten keräämme henkilötietoja 
 
Henkilötietoja kerätään käyttäjätilin luomisen yhteydessä suoraan käyttäjältä itseltään sekä 
vahvan sähköisen tunnistautumisen yhteydessä tunnistusvälineen tarjoajalta. Osaajaprofiilin 
tiedot antaa käyttäjä itse tai käyttäjä valitsee osaajaprofiilissa näytettävät ulkoisesta 
tietolähteestä haetut tiedot. Palvelun käytön yhteydessä kerätään palvelun käyttöä koskevia 
tietoja, kuten tiedot palveluun kirjautumisesta. 

 
 
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
Rekisterinpitäjä luovuttaa osaajaprofiilin tietoja vain sellaisille kolmansille tahoille, joille 
rekisteröity on palvelussa antanut luvan saada pääsy osaajaprofiiliin.  
 
Kun rekisteröity on antanut palvelussa suostumuksen osaajaprofiilin luovutukselle tai tietojen 
hakemiseen ulkoisesta lähteestä, Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot käyttäjän antamasta tai 
peruuttamasta suostumuksesta ja siitä, miten käyttäjä on tunnistettu suostumuksen 
antamisen tai peruuttamisen yhteydessä. Tiedot luovutetaan kyseisen suostumuspyynnön 
kohdalla määritellylle taholle, joka pyytää tai luottaa käyttäjän antamaan suostumukseen 
(osaajaprofiilin vastaanottaja tai lähderekisteri, josta haetaan tietoa osaajaprofiiliin).  
 
 
 
 



7. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 
Luotettava Työntekijä -palvelussa käsiteltäviä käyttäjä-, osaajaprofiili-, suostumus- ja 
lokitietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
 
8. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötietojen säilytysaika määritellään seuraavasti: 

- käyttäjätiliin liittyvät tiedot ja osaajaprofiiliin kuuluvat tiedot säilytetään korkeintaan 30 
päivää sen jälkeen kun rekisteröity on kirjallisesti irtisanonut palvelua koskevan 
sopimuksen tai pyytänyt tietojensa poistamista 

- palveluun tallennetut suostumukset ja niiden peruutukset säilytetään suostumuksen 
voimassaoloajan ja 2 vuotta sen jälkeen 

- työpaikkasuositusten hakuun käytettävät profilointitiedot säilytetään vain palveluun 
kirjautumiskerran ajan 

- palvelun lokitiedot säilytetään 2 vuotta 
- laskutustiedot säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen 

kirjanpitoaineiston säilytysajan ajan 
 
9. Rekisteröidyn oikeudet  
Tämä tietosuojaseloste sisältää tiedot, miten henkilötietojasi käsitellään palvelussa. Jos 
tarvitset lisätietoja, ota yhteyttää tietosuojavastaavaan yllä olevia yhteystietoja käyttäen.  
 
Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Pääset 
katsomaan käyttäjätilisi tiedot ja osaajaprofiilissa olevat tietosi sekä antamasi suostumukset 
suoraan palvelussa sen jälkeen, kun kirjaudut palveluun sisään.  
 
Jos tiedoissasi on virheitä, voit korjata tai poistaa käyttäjätiedoissa tai osaajaprofiilissa olevat 
virheelliset tiedot itse suoraan palvelussa. Ne ulkopuoliset tahot, joille olet antanut 
suostumuksen hakea osaajaprofiiliasi, saavat korjatut tiedot hakiessaan seuraavan kerran 
osaajaprofiiliasi. 
 
Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa palvelussa antamasi suostumuksen 
osaajaprofiilin luovuttamiselle tai tietojen hakemiselle ulkopuolisesta lähderekisteristä. 
Suostumuksen voit peruuttaa palvelussa samassa kohdassa, jossa annoit suostumuksen tai 
Muntiedot.fi -palvelussa.  Kun peruutat antamasi suostumuksen, ilmoitamme suostumuksen 
peruutuksesta tiedonluovutuksen vastapuolelle emmekä enää luovuta tai hae tietojasi.  
 
Sinulla on oikeus pyytää käyttäjätiliin ja osaajaprofiiliin kuuluvien tietojesi poistamista. 
Poistopyynnön voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@vastuugroup.fi.  
 
Sinulle poimitaan henkilökohtaiseen profiiliin perustuvia työpaikkailmoituksia, vain jos olet 
antanut ennen työpaikkailmoitusten suosittelua suostumuksen profiloinnille.  
 
Sinulla on oikeus siirtää osaajaprofiilisi tiedot järjestelmästä toiseen. Siirto on teknisesti 
mahdollista toteuttaa vain palvelun toteutetun suostumuspohjaisen menettelyn kautta. 
 
Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi 
käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.  
 
Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen 
käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto 
(https://tietosuoja.fi). 
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10. Tietoturva 
Rekisterinpitäjän tietoturvan johtamisjärjestelmä on ISO 27001 sertifioitu.  Palvelun kehitys-, 
ylläpito- ja tukipalvelut toteutetaan rekisterinpitäjän tietoturvapolitiikan mukaisesti. Pääsy 
henkilötietoihin on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä 
henkilötietoja. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin 
ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot 
henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan. 

 
 

11. Yhteydenotot 
Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle 
kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa 
sähköposti- tai postiosoitetta. 
 


