AS3 Transition & Executive
TIETOSUOJASELOSTE
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja teemme kaikkemme suojellaksemme sitä. Kehotamme sinua
tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pääset helposti eri aiheisiin klikkaamalla
alla olevia otsikoita.
Tietosuojalausunto
Mitä henkilötietoja käsittelemme, mitä tarkoitusta varten käsittelemme niitä ja mikä on
henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?
Yksityisyydensuoja
Lakisääteisten henkilötietojen kerääminen
Vastuu henkilötietojen luovuttamisesta
Evästekäytäntö
Käytämmekö henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin?
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?
Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Mitä oikeuksia sinulla on?
Yhteystietomme

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Mikäli teemme oleellisia muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, informoimme sinua siitä.
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Tietosuojalausunto
AS3 kunnioittaa yksityisyyttäsi ja noudattaa voimassa olevia tietosuojaa koskevia säädöksiä
käsitellessään henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten AS3 (‘AS3’ tai
‘me’) käsittelee henkilötietojasi palvelujensa yhteydessä. AS3 Finland Oy, Hevosenkenkä 3,
02600 Espoo, on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä, kun käytät
palvelujamme.
Tärkeät termit
•

•

"Henkilötieto" kattaa kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön liittyvät tiedot. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka
voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen,
sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman henkilölle
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen,
kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
"Erityisiä henkilötietoryhmiä" ovat tiedot rodusta tai etnisestä alkuperästä, poliittisista
mielipiteistä, uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta tai ammattiliiton
jäsenyydestä sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön
yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen
henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevien tietojen käsittely.

Ylös

Mitä henkilötietoja käsittelemme, mitä tarkoitusta varten
käsittelemme niitä ja mikä on henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste?
Klikkaa alla olevista linkeistä päästäksesi siihen palveluun, joka sinulle on tarjottu:
-

Työnhaun tuki- ja outplacement -palvelut
Workshoppeihin osallistujat
Coaching-, uracoaching- ja työkykyvalmennus -palvelut

Joitain henkilötietoja, joita keräämme, saatetaan käyttää yhteenlaskettuina ja
pseudonymisoituina kaupallisiin tarkoituksiin, kuten tilastollisiin tarkoituksiin, palvelujemme
parantamiseen jne.
Henkilötietojen pseudonymisoinnin jälkeen yksilöä ei voi enää tunnistaa. Pseudonymisoinnissa
poistetaan esim. kaikki sellaiset tiedot, joista yksilön voi tunnistaa, kuten nimi, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite.
Ylös
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Yksityisyydensuoja
AS3 ja konsernin tytäryhtiöt Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa ovat velvollisia
noudattamaan kaikkia henkilötietojen tietosuojaan liittyviä lakeja ja määräyksiä
käsitellessään henkilötietoja, sisältäen soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27.4.2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuojaasetus).
AS3 ja sen tytäryhtiöt ovat velvollisia selvittämään kaikki valitukset liittyen henkilötietojesi
suojaamiseen sekä tietojen keräämiseen ja käsittelyyn niin nopeasti, kuin mahdollista. Mikäli
sinulla on kysymyksiä tai huomautettavaa tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, voit olla
yhteydessä AS3:een dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi).
Mikäli koet, että emme ole ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin valituksesi johdosta, voit olla
yhteydessä oman maasi tietosuojaviranomaisiin. Alta löydät linkit paikallisten
tietosuojaviranomaisten sivuille:
Suomi:

http://www.tietosuoja.fi/

Tanska:

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Ruotsi :

https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Norja:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jegklage-til-datatilsynet/

Ylös

Lakisääteisten henkilötietojen kerääminen
Paikallisten viranomaisten pyynnöstä saatamme joutua luovuttamaan henkilötietoja mm.
toimiaksemme lainvalvontaviranomaisten vaatimusten mukaisesti kansallisen turvallisuuden
suojaamiseksi.
Ylös

Vastuu henkilötietojen luovuttamisesta
Kuten kappaleessa "Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?” todetaan, luovutamme
henkilötietoja kolmannelle taholle erityisissä tilanteissa. Mikäli luovutamme henkilötietojasi
kolmannelle taholle, olemme tehneet heidän kanssaan sopimuksen ja rajoittaneet heidän
oikeuttaan nähdä ja käsitellä tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tilanteissa,
joissa yleinen tietosuoja-asetus niin vaatii, annamme sinulle mahdollisuuden hyväksyä tai
hylätä henkilötietojesi luovuttamisen kolmannelle osapuolelle. Tätä mahdollisuutta käytetään
erilaisin tavoin olosuhteista riippuen. Voit aina kertoa meille valinnastasi sähköpostitse
osoitteeseen dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi).
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Ylös

Evästekäytäntö
Voit lukea evästekäytäntömme täältä.
Ylös

Käytämmekö henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin?
Emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, emmekä käytä
henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, ellet ole antanut siihen erikseen suostumustasi.
Jos olet antanut erikseen suostumuksesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin
tahansa. Voit peruuttaa suostumuksesi lähettämällä meille sähköpostin
dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi).
Ylös

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään, kun käytät AS3:n palveluja. Jos käyttämääsi
palveluun sisältyy alumni -mahdollisuus ja haluat olla yhteydessä AS3:een alumnina,
säilytämme tuotantojärjestelmässämme tarvittavat tiedot sen jälkeen, kun AS3:n palvelu on
loppunut. Ellet halua käyttää alumni -mahdollisuutta, säilytämme tietojasi 6 kuukautta
palvelun päättymisen jälkeen. Poistamme henkilötietosi tuotantoympäristöstämme muutoin
paitsi siltä osin, kun lainsäädäntö edellyttää ja tarvitsemme todisteeksi palvelujen
tuottamisesta.
Ylös

Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?
Voimme luovuttaa henkilötietojasi:
•
•
•

Yhteistyöyritykset: jaamme henkilötietoja yhteistyöyrityksillemme tilanteissa, joissa
palvelu tai osa siitä tuotetaan jossakin muussa maassa. Voimme esimerkiksi luovuttaa
henkilötietoja globaalille partnerillemme Lee Hecht Harrisonille (LHH).
LHH:n lisenssinsaajat/palvelukumppanit: Jos pyydät palvelusi tai sen osan siirtämistä
LHH:n toteutettavaksi, jaamme palvelun tuottamiseen tarvittavat henkilötiedot LHH:n
kyseisen maan lisenssinsaajalle/palvelukumppanille.
Palveluntarjoajat: Jaamme henkilötietoja palveluntarjoajinamme toimivien
kolmansien osapuolten kanssa, jotta he voivat tarjota lisäominaisuuksia
palveluihimme, kuten
o Verkkovalmennukset
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•
•
•

•

•

o Henkilökohtaiset arviointityökalut
o Työnhaun kannalta relevanttia tietoa sisältävät tietokannat
Virtuaalisten työmarkkinoiden tarjoajat: Kolmansien osapuolten tarjoamat
mahdollisuudet päästä virtuaalisiin työmarkkinoihin, joita myös työnantajat voivat
hyödyntää.
Freelance -valmentajat: Käytämme freelance -valmentajia toteuttamaan coachingja valmennuspalveluja. Freelance -valmentajat ovat AS3:n sertifioimia ja heillä on
oikeus käyttää AS3:n konsepteja, työkaluja ja brändiä tuottaessaan palveluja.
Laillisuudenvalvonta ja valtion virastot: Voimme jakaa henkilötietoja valtionhallinnon,
tuomioistuinten, lainsäätäjän tai laillisuudenvalvontaviranomaisten kanssa voimassa
olevan lainsäädännön niin edellyttäessä tai puolustaaksemme itseämme tai muita
henkilöitä riitakysymyksissä taikka petolliselta tai rikolliselta toiminnalta.
Coaching sertifiointitahot: Sertifioitujen coachien tulee todistaa tekemänsä
coahcingtunnit sertifioinnin antavalle taholle säilyttääkseen sertifiointinsa. Tätä
tarkoitusta varten voimme jakaa henkilötietoja sertifiointia arvioivien kolmansien
tahojen kanssa. Tietoja voidaan jakaa, mikäli palvelusi on coaching, uracoaching,
outplacement tai työkykyvalmennus. Jaettavia tietoja voivat olla nimi,
sähköpostiosoite, organisaatio, coachingpäivät ja coachingtuntien määrä.
Työnantajasi/Entinen työnantajasi:
o Työnhaun tuki/outplacement -palvelut: Mikäli työnantajasi tai entinen
työnantajasi tarjoaa palvelun sinulle, voimme jakaa heidän kanssaan tiedon
palvelun aloituspäivästäi; niiden palveluun kuuluvien aktiviteettien määrästä,
joihin olet osallistunut; sekä antamasi loppuarvioinnin ja mikäli hyväksyt, myös
tilanteesi valmennuksen päättyessä.
o Coaching, uracoaching, työkykyvalmennus: Voimme jakaa tiedon niiden
aktiviteettien määrästä, joihin olet osallistunut.

Ylös

Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Henkilötietojasi käsitellään maassa, jossa käytät AS3:n palveluja ja Tanskassa. Tietojasi
siirretään kuitenkin LHH:lle tai sen lisenssinsaajille/palvelukumppaneille vain siltä osin, kun
palvelusi siirtyy ko. palvelun tuottajalle. Tietojen siirtoon LHH:lle EU:n ulkopuolelle sovelletaan
EU-US tai EU-SWISS Privacy Shield -järjestelyä. LHH on dokumentoidusti osoittanut Yhdysvaltain
kauppaministeriölle noudattavansa yksityisyydensuojan periaatteita. Voit lukea lisää
yksityisyydensuojasta ja sertifioinnista https://www.privacyshield.gov/.
Ylös

Mitä oikeuksia sinulla on?
Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
Sinulla on EU/ETA -kansalaisena oikeus saada pääsy AS3:n käsittelemiin
henkilötietoihisi. Jos haluat saada pääsyn henkilötietoihisi, ota yhteyttä
dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi).
Oikeus tietojen oikaisemiseen
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Jos osoitat, että sinusta tallentamamme henkilötiedot ovat virheellisiä, voit pyytää
oikaisemaan tai muuten korjaamaan tietosi. Osoita pyyntösi AS3:een
dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi).
Oikeus tulla unohdetuksi/Oikeus poistaa tiedot
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Voit esittää
pyynnön milloin tahansa ja AS3 arvioi sen jälkeen, voidaanko pyyntösi hyväksyä.
AS3:lla voi kuitenkin olla laillinen oikeus tai oikeudellinen velvoite säilyttää
henkilötietojasi. Tilanteissa, joissa AS3 arvioi laissa asetettujen vaatimusten täyttyvän ja
katsoo sinulla olevan oikeus tietojesi poistamiseen, AS3 vastaa vaatimukseesi
viipymättä ja yleisen tietosuoja-asetuksen meille asettamien vaatimusten mukaisesti.
Huomioithan, että tietojesi poistamisen jälkeen et ehkä voi enää käyttää AS3:n
palveluja tai alumni-palvelua.
Oikeus vastustaa
Jos henkilötietojesi käsittely perustuu AS3:n oikeutettuun etuun (eikä muuhun
oikeusperusteeseen) tai liittyy suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä AS3:lla oman etusi perusteella.
Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä Voit tehdä
pyynnön milloin tahansa dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi).

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi sellaisessa muodossa, jossa voit siirtää ne
toiselle rekisterinpitäjälle.
Halutessasi toteuttaa oikeuksiasi, voit käyttää AS3 portaaliasi siinä määrin, kun se
mahdollistaa oikeuksien toteuttamisen, tai lähettää meille sähköpostia
dataprotection@as3.dk (mielellään englanniksi). Pidätämme oikeuden pyytää sinua
todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä.
Olemme sitoutuneita työskentelemään kanssasi löytääksemme oikeudenmukaisen ratkaisun
kaikkiin valituksiin tai huoliin, joita sinulla on liittyen henkilötietojesi käsittelyyn. Jos koet, että
emme ole käsitelleet valitustasi asianmukaisesti, voit olla yhteydessä paikallisiin
tietosuojaviranomaisiin.
Ylös

Yhteystietomme
Jos haluat kysyä lisää liittyen tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat ottaa yhteyttä
AS3:n tietosuojavastaavaan, lähetä sähköposti dataprotection@as3.dk (mielellään
englanniksi) tai kirje osoitteeseen: AS3 A/S, Data Protection Officer, Hasselager Centervej 35,
8260 Viby, Denmark.
Ylös
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Työnhaun tuki ja outplacement -palvelut
Tiedot, jotka keräämme muilta
Käsittely
Jos työnantajasi tai entinen
työnantajasi on tarjonnut sinulle
palvelujamme, voimme kerätä
työnantajaltasi/entiseltä
työnantajaltasi nimesi,
puhelinnumerosi,
sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi
ja muita kontaktitietoja

Jos työnantajasi tai entinen
työnantajasi on tarjonnut sinulle
jotain palveluistamme, he voivat
lähettää meille tietoja liittyen
työsuhteeseesi, kuten
tehtävänimike,
osasto/yksikkö/divisioona,
työssäoloaika, palkka,
henkilönumero, sukupuoli,
syntymäaika, tai muita työhön
liittyviä tunnistetietoja.

Tiedot, jotka keräämme sinulta
Käsittely
Keräämme sinulta nimesi,
sähköpostiosoitteesi,
puhelinnumerosi sekä
postiosoitteesi.

Tarkoitus
Käsittelemme tietoja, kun
otamme sinuun yhteyttä
kertoaksemme sinulle
tarjotuista palveluista.
Käytämme tietoja myös
perustaessamme sinut
järjestelmiin, jotta voit
hyödyntää palveluitamme ja
voimme todistaa oikeutesi
palveluhimme.
Käsittelemme näitä tietoja,
jotta voimme taata parhaan
mahdollisen tuen
etenemisessäsi, kun
hyödynnät palvelujamme.
Lisäksi joitain näistä tiedoista
voidaan käyttää sinun
identifioimiseksi annettaessa
palautetta työnantajallesi tai
entiselle työnantajallesi, esim.
tieto osastostasi.

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme
on perustaa sinut
järjestelmiimme, jotta
voimme hallinnoida
palveluja ja todistaa
oikeutesi palvelujen
käyttämiseen.
Välttämätöntä
palvelujen
tuottamiseksi.
Oikeutettu etumme
on perustaa sinut
järjestelmiimme, jotta
voimme hallinnoida
palveluja.

Tarkoitus
Käsittelemme näitä tietoja
päivittäessämme
työnantajaltasi tai entiseltä
työnantajaltasi saamiamme
tietoja. Käsittelemme näitä
tietoja myös
kommunikoidessamme
kanssasi ja lähettäessämme
sinulle tietoja ja päivityksiä
käyttämiisi palveluihin liittyen.
Käsittelemme tietoja myös
luodessamme sinulle pääsyn
järjestelmiimme, jotta voit
käyttää AS3 portaalia, mikäli
se sisältyy valmennukseesi.

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme
on, että meillä on
useampia kanavia
käytössä
saavuttaaksemme
sinut palveluihimme
liittyen.
Oikeutettu etumme
on kerätä näitä
tietoja
varmistaaksemme
oikeutetun ja
valvotun pääsyn
sekä käyttöoikeuden
jatkumisen AS3
portaaleihin, kuten
myös tietojemme
turvallisuuden. Nämä
tiedot ovat
välttämättömiä, jotta
voimme toteuttaa
sopimuksessa
sovitusti AS3
portaalien
käyttämisen.
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Keräämme ansioluettelosi/CV:si
sisältäen kuvan, tekstin, visuaalisen
ilmeen ja muut elementit, jotka itse
annat meille. HUOM: Jos annat
erityisiä henkilötietoja CV:ssäsi,
annat samalla suostumuksesi
siihen, että käsittelemme näitä
tietoja sisältävää CV:täsi.
Voimme kerätä tietoja, jotka jaat
kanssamme palveluusi liittyen
kirjallisesti, suullisesti tai muulla
tavoin. Nämä voivat liittyä, mutta
ei rajoittuen, osaamisiisi tai
työtavoitteisiisi.

Käsittelemme näitä tietoja,
jotta voimme auttaa sinua
analysoimaan osaamistasi,
kokemustasi, valmiuksiasi ja
muita markkina-arvoosi
liittyviä tekijöitä sekä
tukeaksemme CV:si
parantamista.
Käsittelemme näitä tietoja,
jotta voimme seurata
valmennuksesi edistymistä
sekä kommunikaatiota
kanssasi varmistaaksemme
valmennuksesi laadun.

Keräämme vastauksesi ja tuloksesi
mahdollisista testeistä ja
arvioinneista, mikäli osallistut näihin
valmennuksessasi.

Käytämme tietoja
käsitellessämme vastauksiesi
tuloksia ja tarvittaessa
antaessamme sinulle
palautetta tuloksista.
Käsittelemme tietoja, kun
tutkimme ja arvioimme
testien ja arviointien
validiteettia.

Voimme kerätä tietoja iästä,
sukupuolesta ja
kotipaikkakunnasta testin tai
arvioinnin yhteydessä.

Jos täytät valmennukseen liittyvän
arviointilomakkeen, keräämme
vastauksesi.

Käsittelemme tietoja
saadaksemme palautetta
palveluistamme,
raportoidaksemme
palveluista niistä maksavalle
asiakkaalle sekä
parantaaksemme niitä.

Käyttämiesi palvelujen perusteella keräämämme tiedot
Käsittely
Tarkoitus
Aktiivisuuteen liittyvien tietojen
Käsittelemme näitä
kerääminen kattaa ajan, jonka
käyttäytymiseesi liittyviä
käytät portaalissa, aktiivisuutesi
tietoja luodaksemme sinusta
portaalissa, tapaamistesi määrän,
profiilin ja sen myötä
osallistumisesi
varmistaaksemme, että
kalenteritapahtumiin,
palvelusta on sinulle hyötyä.
kommunikointisi kanssamme,
rekisteröimiesi haastattelujen
määrän ja muita palvelun
käyttämiseen liittyviä tietoja.
Teknisten tietojen keääminen
Käsittelemme tällaisia tietoja
Voimme kerätä tiettyjä teknisiä ja
mahdollistaaksemme sinulle
käyttäjään liittyviä tietoja
verkkopalvelujemme käytön,

Oikeutettu etumme
on käsitellä tietoja
varmistaaksemme
palvelun
hyödyllisyyden sinulle
sekä palvelujemme
laadun.
Oikeutettu etumme
on käsitellä tietoja
varmistaaksemme
palvelun
hyödyllisyyden sinulle
sekä palvelujemme
laadun.
Välttämätöntä
palvelujen
tuottamiseksi.

Oikeutettu etumme
on varmistaa, että
testi- ja
arviointityökalut ovat
tehokkaita ja
vaikuttavia ja
tuottavat
asianmukaisen
analyysin.
Oikeutettu etumme
on käsitellä näitä
tietoja palvelujemme
vaikuttavuuden
arvioimiseksi,
raportointiin
palveluista niistä
maksavalle
asiakkaalle sekä
palvelujemme
parantamiseksi.

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme
on varmistaa, että
arvioimme
palvelujamme
varmistaaksemme
niiden laadun.

Oikeutettu etumme
on käyttää
henkilötietojasi
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tietokoneestasi tai
analysoidaksemme
palvelujemme
mobiililiatteestasi käyttäessäsi
verkkopalvelujemme
käyttökokemuksen
verkkopalveluitamme. Keräämme
käyttöäsi sekä tuotteidemme
parantamiseksi.
tietoja: mobiililaitteesi mallista,
ja palvelujemme
maantieteellisestä sijainnista,
kehittämiseksi.
ohjelmistoversiosta,
käyttöjärjestelmästä ja verkon
tilasta, tietoja siitä, miten ja milloin
käytät verkkopalvelujamme ja/tai
tietokonettasi tai mobiililaitettasi
(esim. kuinka pitkän ajan vietät
verkkopalvelujemme eri sivuilla ja
miten navigoit eri palvelujen
välillä), sekä muita tilastollisia
käyttötietoja.
Tiedot, jotka jaamme työnantajallesi, entiselle työnantajallesi tai kolmannelle taholle
Käsittely
Tarkoitus
Oikeusperuste
Jos työnantajasi tai entinen
Keräämme ja jaamme nämä Oikeutettu etumme
työnantajasi tarjoaa palvelumme
tiedot palvelun maksavalle
on osoittaa
sinulle, voimme jakaa
työnantajallesi tai entiselle
palvelujen arvo niistä
työnantajallesi tai entiselle
työnantajallesi
maksavalle
työnantajallesi seuraavat tiedot:
osoittaaksemme, että olet
asiakkaalle.
palvelun aloittamis- ja
hyötynyt palvelusta.
lopettamispäivät, niiden
aktiviteettien määrän, joihin olet
osallistunut, työhaastattelujen
määrän, jos olet rekisteröinyt sen
portaaliin, tyytyväisyytesi
palveluun, jos täytät
valmennukseen liittyvän
arviointilomakkeen, ja tilanteesi
valmennuksen päättyessä.
Voimme jakaa coachingin
Käsittelemme tietoja, jotta
Oikeutettu etumme
sertifiointeja suorittavalle
coachimme voivat säilyttää
on antamasi
kolmannelle taholle sinusta
coaching sertifiointinsa ja
suostumus.
seuraavia tietoja: nimi,
todentaa työskentelynsä
sähköpostiosoite, organisaatio,
sertifioinnin suorittavalle
coaching-päivät ja coachingtaholle.
tuntien määrä.
Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?
Katso kohdasta ”Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?”

Ylös

Workshoppeihin osallistujat
(Suosittelemme, että luet työnantajasi tietosuojaselosteen)
Tiedot, jotka keräämme muilta
Käsittely
Tarkoitus
Kun työnantajasi pyytää
Keräämme tiedot
meitä toteuttamaan
valmistellaksemme ja
workshopin, johon sinut on tuottaaksemme palvelun.
kutsuttu, voimme kerätä

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme, samoin
kuin asiakkaamme oikeutettu
etu, on perustaa sinut
järjestelmiimme, jotta
9

sinulta nimesi,
sähköpostiosoitteesi,
puhelinnumerosi.

voimme hallinnoida
workshoppeja ja
kommunikoida kanssasi sekä
toteuttaa workshopit.

Tiedot, jotka keräämme sinulta
Käsittely
Tarkoitus
Jos työnantajasi pyytää
Keräämme tiedot, jotta
meitä toteuttamaan
voimme dokumentoida
workshopin, voimme
palvelun toteuttamisen ja
kerätä osallistumistietosi.
informoidaksemme
työnantajaasi
osallistumisestasi.
Jos haluat antaa
arvioinnin
tyytyväisyydestäsi
workshoppiin, keräämme
vastauksesi.

Käsittelemme näitä tietoja,
jotta voimme raportoida
työnantajallesi tuotetun
palvelun laadun sekä
parantaaksemme
palvelujamme.

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme on
perustaa sinut
järjestelmiimme, jotta
voimme hallinnoida
workshoppeja, sekä laskuttaa
ja raportoida palveluista
niistä maksavaa asiakasta.
Oikeutettu etumme on
käyttää näitä tietoja
palvelujemme
vaikuttavuuden arvioimiseksi
ja palvelujemme
kehittämiseksi.

Käyttämiesi palvelujen perusteella keräämämme tiedot
Käsittely
Tarkoitus
Oikeusperuste
Jos workshop on
Käsittelemme tällaisia tietoja
Oikeutettu etumme on
toteutettu virtuaalisesti,
mahdollistaaksemme sinulle
käyttää henkilötietojasi
voimme automaattisesti
verkkopalvelujemme käytön, palvelujemme
kerätä tiettyjä teknisiä- ja
analysoidaksemme
käyttökokemuksen
käyttäjätietoja
verkkopalvelujemme
parantamiseksi.
tietokoneestasi tai
käyttöäsi sekä tuotteidemme
mobiililaitteestasi, jos
ja palvelujemme
kirjaudut tai käytät
kehittämiseksi.
verkkopalveuitamme.
Keräämme tietoja
mobiililaitteesi mallista,
maantieteellisestä
sijainnista,
ohjelmistoversiosta,
käyttöjärjestelmästä ja
verkon tilasta, tietoja siitä,
miten ja milloin käytät
verkkopalvelujamme
(esim. kuinka pitkän ajan
vietät
verkkopalvelujemme eri
sivuilla ja miten navigoit eri
palvelujen välillä), sekä
muita tilastollisia
käyttötietoja.
Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?
Katso kohdasta “Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?”

Ylös
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Coaching, uracoaching- ja työkykyvalmennus -palvelut
Tiedot, jotka keräämme muilta
Käsittely
Jos työnantajasi pyytää meitä
tuottamaan sinulle palveluitamme,
keräämme nimesi ja yhteystietosi,
kuten puhelinnumerosi ja
sähköpostiosoitteesi työnantajaltasi. ,

Jos työnantajasi pyytää meitä
kutsumaan sinut hyödyntämään
palveluamme, he voivat lähettää
meille tietoja liittyen työsuhteeseesi,
kuten tehtävänimike,
osasto/yksikkö/divisioona,
työssäoloaika, henkilönumero tai
muita työhön liittyviä tunnistetietoja.
Työnantajasi voi myös antaa muita
tietoja liittyen työsuhteeseesi ja
nykyiseen tehtävääsi, sisältäen
tietoja siitä, miten parhaiten hyödyt
palveluistamme ja muita tietoja,
jotka ovat tarpeellisia hyödyntäessäsi
palveluitamme.
Tiedot, jotka keräämme sinulta
Käsittely
Keräämme vastauksesi ja tuloksesi
mahdollisista testeistä ja
arvioinneista, mikäli osallistut näihin
valmennuksessasi.

Tarkoitus
Käsittelemme tietoja,
jotta voimme perustaa
sinut järjestelmiimme ja
valmistautua palvelujen
tuottamiseen.

Käsittelemme tietoja, kun
perustamme sinut ja
sinulle tarjotut palvelut
järjestelmiimme ja kun
laskutamme
työnantajaasi
palveluista.
Käsittelemme tietoja
tuottaaksemme sinulle
parasta mahdollista
palvelua.

Tarkoitus
Käytämme tietoja
käsitellessämme
vastauksiesi tuloksia ja
tarvittaessa
antaessamme sinulle
palautetta tuloksista.

Käyttämiesi palvelujen perusteella keräämämme tiedot
Käsittely
Tarkoitus
Jos palveluusi kuuluu pääsy
Käsittelemme tällaisia
verkkopalveluihimme, voimme
tietoja
kerätä tiettyjä teknisiä ja käyttäjään
mahdollistaaksemme
liittyviä tietoja tietokoneestasi tai
sinulle
mobiililiatteestasi käyttäessäsi
verkkopalvelujemme
verkkopalveluitamme. Keräämme
käytön,
tietoja: mobiililaitteesi mallista,
analysoidaksemme
maantieteellisestä sijainnista,
verkkopalvelujemme
ohjelmistoversiosta,
käyttöäsi sekä
käyttöjärjestelmästä ja verkon tilasta, tuotteidemme ja
tietoja siitä, miten ja milloin käytät
palvelujemme
verkkopalvelujamme ja/tai
kehittämiseksi.
tietokonettasi tai mobiililaitettasi
(esim. kuinka pitkän ajan vietät
verkkopalvelujemme eri sivuilla ja

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme on
perustaa sinut
järjestelmiimme, jotta
voimme hallinnoida
palveluja ja todistaa
oikeutesi palvelujen
käyttämiseen.
Välttämätöntä
palvelujen tuottamiseksi.
Oikeutettu etumme on
perustaa sinut
järjestelmiimme, jotta
voimme hallinnoida
palveluita, sekä
laskuttaa ja raportoida
palveluista niistä
maksavalle asiakkaalle.
Oikeutettu etumme on
käyttää näitä tietoja,
jotta saat parhaan
mahdollisen hyödyn
palveluistamme.

Oikeusperuste
Välttämätöntä
palvelujen tuottamiseksi.

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme on
käyttää henkilötietojasi
palvelujemme
käyttökokemuksen
parantamiseksi.
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miten navigoit eri palvelujen välillä),
sekä muita tilastollisia käyttötietoja.
Tiedot, jotka jaamme työnantajallesi tai kolmannelle taholle
Käsittely
Tarkoitus
Jaamme yleistä tietoa palvelun
Jaamme tietoja
käytöstä, kuten tapaamisten
osoittaaksemme
määrästä ja loppuarvioinnista.
asiakkaalle, että
palveluja käytetään ja
että ne etenevät.
Voimme jakaa coachingin
Käsittelemme tietoja,
sertifiointeja suorittavalle kolmannelle jotta coachimme voivat
taholle sinusta seuraavia tietoja: nimi, säilyttää coaching
sähköpostiosoite, organisaatio,
sertifiointinsa ja todentaa
coaching-päivät ja coaching-tuntien työskentelynsä
määrä.
sertifioinnin suorittavalle
taholle.
Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?
Katso kohdasta “Missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja?”

Oikeusperuste
Oikeutettu etumme on
informoida palveluista
niistä maksavalle
asiakkaalle palvelujen
käyttämisestä.
Oikeutettu etumme on
antamasi suostumus.

Ylös
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