TYÖNHAKIJOIDEN TIETOSUOJASELOSTE
Luottamuksesi on meille tärkeää. Sen vuoksi suojaamme henkilötietojasi ja käytämme niitä vastuullisesti
koko rekrytointiprosessisi ja mahdollisen työsuhteesi ajan FedEx Express International B.V:ssä sekä
sen konserniyhtiöissä, tytäryhtiöissä ja osastoissa, mukaan lukien kaikissa TNT-yhtiöissä (“FedEx”).
Me FedExillä olemme sitoutuneita suojaamaan yksityisyyttäsi sekä turvaamaan henkilötietosi. FedEx
on laatinut tämän FedExin työnhakijoiden tietosuojaselosteen (“Työnhakijoiden Tietosuojaseloste”)
selittääkseen millä tavoin FedEx kerää ja käyttää henkilötietoja, mikä käsittää kaikki tunnistettuun tai
tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot (“Henkilötiedot”).
Viimeisin päivitys: heinäkuu 2019
Tämän Tietosuojaselosteen viittauksilla “FedEx”, “me”, “meitä”, tai “meidän”, FedEx tarkoittaa sitä
FedEx-yhtiötä, joka päättää Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksista ja keinoista tämän
Tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on se paikallinen FedEx-yhtiö, jonka
palvelukseen olet hakenut. Paikallisesta hakuprosessista riippumatta FedExillä on myös kansainvälisiä
järjestelmiä, jolloin Henkilötietoja hallinnoivat FedEx Express International B.V. jonka pääkonttori
sijaitsee Hoofddorpissa Alankomaissa (Euroopan toiminnan osalta) ja/tai FedEx Corporation, jonka
pääkonttori sijaitsee Memphisissä, Yhdysvalloissa (maailmanlaajuisen toiminnan osalta).
Yhteystiedot
Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä Suomessa, voit ottaa suoraan yhteyttä
paikalliseen FedEx-yhtiöösi, jonka kanssa voit asioida koskien tietopyyntöjä, hakemuksia tai valituksia.
Riippumatta oikeudestasi ottaa yhteyttä paikalliseen FedEx-yhtiöön, sinulla on aina oikeus ottaa yhteyttä
seuraaviin FedEx-yhtiöihin suoraan ja voit asioida myös niiden kanssa koskien tietopyyntöjä,
hakemuksia tai valituksia:
FedEx Express International B.V.
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
Sähköposti: euprivacy@fedex.com
FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
Sähköposti: dataprivacy@fedex.com
Yhteenveto
Tässä Työnhakijoiden Tietosuojaselosteessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1. Sovelletaanko tätä Työnhakijan Tietosuojaselostetta sinuun?
2. Mitä Henkilötietoja FedEx kerää?
3. Miksi FedEx käsittelee Henkilötietoja?
4. Kenellä on pääsy Henkilötietoihisi?
5. Kuinka kauan FedEx käsittelee Henkilötietojasi?
6. Mitä toimenpiteitä FedEx toteuttaa suojatakseen Henkilötietojasi?
7. Missä FedEx säilyttää tai mihin se siirtää Henkilötietojasi?
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8. Mitä oikeuksia sinulla on Henkilötietoihisi liittyen?
9. Mitä jos sinulla on muita kysymyksiä tai valituksia?
10. Päivitetäänkö tätä Työnhakijoiden Tietosuojaselostetta?
1.

Sovelletaanko tätä Työnhakijan Tietosuojaselostetta sinuun?

Tätä Työnhakijan Tietosuojaselostetta sovelletaan sinuun kun haet paikkaa FedExillä. Lisäksi tätä
Työnhakijan Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Henkilötietoihin, joita käsitellään kun seulomme
hakijoita (”Palkkausta Edeltävä Selvitys”).
2.

Mitä Henkilötietoja FedEx kerää?

FedEx käsittelee Henkilötietojasi kuten on kuvattu alla ja välittömästi rekrytointisi kannalta tarpeellista.
Hakemus
FedEx saattaa pyytää sinua antamaan seuraavat Henkilötiedot hakiessasi työpaikkaa:
• Henkilökohtaiset yhteystietosi, sisältäen nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi,
puhelinnumerosi
• Saatekirje tai hakemus
• CV / ansioluettelo (tai sen sisältö)
• Perustelukirje
• Verkossa olevat profiilitiedot kun valinta tapahtuu verkkopohjaisia työkaluja, kuten
LinkedIniä, käyttäen
• Koulutukseen, kursseihin ja urakehitykseen liittyvät tiedot, sisältäen koulutus- ja
ammattitaustasi, mahdollisesti suorittamasi kurssit tai koulutukset tai saavuttamasi pätevyydet
• FedEx:n ja hakijan välinen kirjeenvaihto ja yhteydenpito, sisältäen
sähköpostikirjeenvaihdon, internetin liikennetiedot sekä IP-osoitteesi
On mahdollista, että annat FedExille muitakin tietoja hakemuksesi yhteydessä, esimerkiksi
saatekirjeessäsi, CV:ssäsi tai perustelukirjeessäsi, joita sitten myös käsitellään hakuprosessisi aikana.
Palkkausta Edeltävä Selvitys
Sinua koskevan Palkkausta Edeltävän Selvityksen aikana käsittelemme tarvittaessa ja sovellettavan
lain sallimassa laajuudessa, tietoja jotka saattavat sisältää arkaluonteisia Henkilötietoja. Palkkausta
Edeltävää Selvitystä varten käsittelemme seuraavia tietoja osittain tai kokonaisuudessaan
• Henkilöllisyystodistus
• Tutkintotodistukset / diplomit
• Työkokemus
• Lausunto (henkilökohtaisesta) rehellisyydestä (esim. Todistus käytöksestä)
Riippuen siitä mitä tehtävää olet hakenut, Palkkausta Edeltävä Selvitys voi myös olla laajempi (esim.
tehtävät lakiasiain- tai talousosastolla, jossa työntekijät työskentelevät luottamuksellisten tietojen
parissa). Tällaisen laajan Palkkausta Edeltävän Selvityksen yhteydessä käsittelemme tarvittaessa ja
lain sallimassa laajuudessa mm. seuraavia tietoja:
• Tiedot itsenäisestä ammatinharjoittamisesta (Todistus itsenäisenä alihankkijana
toimimisesta, ALV, kauppakamari)
• Verkossa oleva profiili
• Kaikki asiaankuuluvat rekisterit tai rekisteröinnit (esim. erityiseen toimialaan ja/tai työhön
liittyvät)
• Räätälöidyt tarkistukset (esim. eettiset ohjeet ja salassapito)
• Kieltolistat (pakoteluettelot) (EU/USA/jne.)
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3.

Rikosrekisteritiedot

Miksi FedEx käsittelee Henkilötietoja?

FedEx käsittelee antamiasi Henkilötietoja yksinomaan hakuprosessia varten. Tietosuojalainsäädännön
mukaisesti FedExillä on oikeus käyttää Henkilötietojasi tähän tarkoitukseen toteuttaessaan
liiketoimintaan liittyvää oikeutettua etuaan palkata palvelukseensa uusia työntekijöitä sekä toteuttaa
toimenpiteitä ennen sopimuksen solmimista kanssasi;
Henkilötietoja kerätään, käytetään, säilytetään tai muutoin käsitellään, tarpeen mukaan, FedExin
vastuullisen ja tehokkaan liiketoiminnan johtamisen puitteissa. FedEx käsittelee Henkilötietoja
perustuen soveltuviin oikeusperusteisiin. Oikeusperuste voi itsessään olla sidoksissa liiketoiminnan
tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa, esimerkiksi, että pyynnöstäsi tehdyt sopimuksen solmimista edeltävät
toimenpiteet voivat olla FedExille sekä oikeusperuste että liiketoimintaan liittyvä tarkoitus Henkilötietojen
käsittelemiselle. Näin ollen selvennämme ensin millä oikeusperusteilla FedEx käsittelee Henkilötietojasi
ja sen jälkeen ne liiketoiminnan tarkoitukset, joihin Henkilötietojasi käytämme.
Oikeusperusteet
FedEx käsittelee Henkilötietojasi hakuprosessinsa aikana, mukaan lukien Palkkausta Edeltävä Selvitys,
perustuen yhteen seuraavista oikeusperusteista:
• Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää sinua kohtaan olevat sopimusvelvoitteemme tai
pyynnöstäsi toteuttaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä.
• Käsittely on tarpeen, jotta voimme noudattaa oikeudellisia velvoitteitamme (lait, määräykset ja
toimialakohtaisia ohjeistukset, joita FedExin on noudatettava).
• Käsittely on tarpeen FedExin oikeutetun edun vuoksi, paitsi milloin sinun etusi tai perusoikeutesi
ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut, tai
• Tarvittaessa pyydämme suostumuksesi.
Liiketoimintaan liittyvät tarkoitukset
FedEx kerää, käyttää tai muutoin käsittelee Henkilötietoja ainoastaan, mikäli käsittely kuuluu yhteen (tai
useampaan) seuraavista oikeutetuista liiketoimintaan liittyvistä tarkoituksista
1. Rekrytointi. Tämä pitää sisällään tarvittavat rekrytointitoimenpiteet, joilla mahdollisia
ehdokkaiden houkuttelemiseksi hakemaan töitä FedExiltä, hakuprosessin suorittamiseksi sekä
kanssasi solmittavaa sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
2. Palkkausta Edeltävä Selvitys. Tämä sisältää käsittelyn, joka on tarpeen sen arvioimiseksi,
loukkaisiko palkkaamisesi FedExille mitään sovellettavia lakeja, altistaisiko se FedExin
taloudellisille, oikeudellisille tai muille riskeille; ja/tai ovatko meille antamasi tiedot koskien
työhistoriaasi ja koulutustaustaasi totuudenmukaisia.
3. Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen. Tämä kattaa Henkilötietojen käsittelyn, joka on
tarpeen FedExiin sovellettavien lakien, määräysten ja toimialakohtaisten ohjeiden
noudattamiseksi sekä Henkilötietojen käsittelyn, joka on välttämätöntä FedExin sisäisten
käytäntöjen noudattamiseksi. Tämä sisältää käsittelyn, joka on tarpeen osana väärinkäytösten
ilmoittamista koskevia velvoitteita, palkkaamista edeltävää seulontaa sekä työntekijöiden
nimien vertaamista niin sanotuilla kieltolistoilla (pakoteluetteloissa) oleviin nimiin.
Arkaluonteisten Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot
FedEx käsittelee arkaluonteisia henkilötietoryhmiä ainoastaan Palkkausta Edeltävää Selvitystä varten
(kohdassa 2 mainitun mukaisesti), mikäli sillä on tähän oikeusperuste. Lisäksi FedExin tulee täyttää yksi
tai useampi seuraavista erillisehdoista:
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4.

Käsittely on välttämätöntä sinun tai FedExin velvoitteiden ja erityisten oikeuksien
noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
Olet nimenomaisesti saattanut arkaluontoiset Henkilötiedot julkisiksi; tai
Käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kenellä on pääsy Henkilötietoihisi?

FedEx jakaa Henkilötietojasi sisäisesti ja kolmansien osapuolien kanssa seuraavissa tilanteissa:
•

Konserniyhtiöilleen, tytäryhtiöilleen ja osastoilleen tai kolmansille osapuolille, mikäli tämä on
tarpeen yllä lueteltuihin tarkoituksiin. Tarvittaessa FedEx edellyttää kolmansien osapuolten
harjoittavan toimintaansa tavalla, joka vastaa FedExin tietosuojaa koskevia käytäntöjä ja
ohjeistuksia.

•

Henkilötietojen käsittelijöille, eli Henkilötietoja lukuumme käsitteleville osapuolille. Tällaisessa
tapauksessa kyseisillä kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää Henkilötietojasi ainoastaan yllä
kuvattuihin tarkoituksiin sekä ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. FedEx käyttää ainoastaan
käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen
toimien täytäntöön panemiseksi ja jotka varmistavat rekisteröityjen oikeuksien suojauksen.

•

Työntekijöilleen mikäli ja siltä osin kuin tämä on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.
Tällaisessa tapauksessa pääsy myönnetään ainoastaan, mikäli ja siltä osin kuin on tarpeen edellä
kuvattuihin tarkoituksiin ja ainoastaan mikäli työntekijä on salassapitovelvollisuuden alainen.

•

Mikäli ja silloin kun tätä edellytetään lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeusprosessin
perusteella, esimerkiksi lain täytäntöönpanoviranomaisten tai muiden valtion viranomaisten
käskystä, laillisten oikeuksiemme määrittämiseksi tai käyttämiseksi tai yritysjärjestelyyn, kuten
myyntiin, sulautumiseen, yhdistymiseen tai liiketoimintakauppaan liittyen tai epätodennäköisen
konkurssin sattuessa.

5.

Kuinka kauan FedEx käsittelee Henkilötietojasi?

Säilytämme Henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen niitä tarkoituksiin, joihin Henkilötietojasi
käsittelemme sekä (paikallisen) lainsäädännön mukaisesti. Säilytyskauden jälkeen poistamme tai
anonymisoimme Henkilötietosi, paitsi mikäli meillä on tarve säilyttää Henkilötietosi johonkin toisen
tarkoitukseen. Teemme näin ainoastaan, mikäli meillä on oikeusperuste Henkilötietojesi säilyttämiseen.
Varmistamme myös, että pääsy Henkilötietoihin rajoittuu yksinomaan tähän toiseen tarkoitukseen.
Esimerkiksi, tarvitsemme Henkilötietojasi saattaaksemme hakuprosessin loppuun, mikäli haet työtä
FedExiltä. FedEx säilyttää työpaikan hakemisen yhteydessä antamiasi Henkilötietojasi siihen saakka,
kun on kulunut neljä kuukautta hakuprosessin päättymisestä tai – suostumuksellasi – vuoden sen
jälkeen kun hakuprosessi on päättynyt.
Otathan meihin yhteyttä käyttäen edellä mainittuja yhteystietoja, mikäli sinulla on kysyttävää tietyistä
säilytysajoista.
6.

Mitä toimenpiteitä FedEx toteuttaa suojatakseen Henkilötietojasi?

FedEx on toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojatakseen Henkilötietojasi
tahattomalta tai laittomalta käsittelyltä, mukaan lukien varmistamalla, että:
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7.

Henkilötietosi on suojattu luvattomalta pääsyltä;
Henkilötietojesi luottamuksellisuus on taattu;
Henkilötietojesi eheyttä ja saatavuutta ylläpidetään;
Henkilöstö on koulutettu tietoturvavaatimusten osalta; sekä
Tapahtuneista tai epäillyistä tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan sovellettavan lain mukaisesti.

Missä FedEx säilyttää tai mihin se siirtää Henkilötietojasi?

Koska me toimimme monissa maissa ympäri maailmaa ja koska meillä on kansainvälisiä järjestelmiä
käytössä työntekijöihimme liittyen, FedEx saattaa joutua siirtämään Henkilötietojasi asuinmaasi
ulkopuolelle. FedEx takaa, että Henkilötietoja siirrettäessä sovelletaan tarkoituksenmukaisia
tietoturvatoimia.
Euroopan talousalueelta ('ETA') lähtöisin olevia Henkilötietoja siirrettäessä FedEx-yhtiön ETA:n
ulkopuolella oleville konserniyhtiölle, tytäryhtiöille ja osastoille sovelletaan Yleisen tietoturva-asetuksen
artiklaa 47 ”Yritystä koskevat sitovat säännöt” (engl. akronyymi: 'GDPR').
Siirtoihin kolmansille osapuolille (ETA:n ulkopuolella) sovelletaan sopimusta, joka perustuu Euroopan
komission hyväksymiin tiedonsiirtoa koskeviin sopimusmääräysmalleihin tai muihin asianmukaisiin
suojatoimiin, jotka on asetettu GDPR:n artiklassa 46. Yksityiskohtaisempaa tietoa näistä suojatoimista
on saatavissa seuraavista osoitteista: euprivacy@fedex.com tai dataprivacy@fedex.com.
8.

Mitä oikeuksia sinulla on Henkilötietoihisi liittyen?

Henkilötietojesi käyttöön sovellettavan lainsäädännön perusteella sinulla on Henkilötietoihisi liittyviä
oikeuksia. Otathan huomioon, että joudumme tasapainottamaan oikeutesi ja pyyntösi suhteessa meidän
oikeuksiimme ja vapauksiimme liittyen Henkilötietojesi käsittelyyn sekä muiden henkilöiden oikeuksiin
ja vapauksiin. Alla on selostettu useita Euroopan talousalueella sovellettavia oikeuksia, joita sinulla on
Henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:
Pääsyoikeus
Sinulla on oikeus saada jäljennös hallussamme olevista Henkilötiedoistasi sekä saada lisätietoja siitä,
kuinka käytämme niitä. Yleensä Henkilötietosi toimitetaan sinulle digitaalisessa muodossa. Saatamme
vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin toimitamme pyytämäsi tiedot.
Oikaisuoikeus
Olemme toteuttaneet kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että hallussamme olevat tietosi ovat
paikkansapitävät ja täydelliset. Tästä huolimatta, mikäli olet sitä mieltä, että näin ei ole, sinulla on oikeus
pyytää kaikkien käsittelemiemme puutteellisten tai virheellisten Henkilötietojen oikaisemista.
Oikeus vaatia tietojen poistamista
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan Henkilötietosi, esimerkiksi silloin kun keräämiämme
Henkilötietoja ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseensa, jos Henkilötiedot ovat vanhentuneet tai kun
peruutat suostumuksesi. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös muut tekijät. Emme esimerkiksi
välttämättä pysty täyttämään pyyntöäsi tiettyjen lainsäädännöstä tai muusta sääntelystä johtuvien
velvoitteiden takia.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä (väliaikaisesti) lopettamaan Henkilötietojesi käyttö, esimerkiksi silloin kun
uskot että hallussamme olevat Henkilötietosi saattavat olla virheellisiä tai mikäli katsot, että meillä ei
enää ole tarvetta käyttää Henkilötietojasi.
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla voi olla oikeus pyytää meitä siirtämään meille antamasi Henkilötiedot haluamallesi kolmannelle
osapuolelle. Tätä oikeutta voi käyttää ainoastaan silloin kun olemme saaneet Henkilötiedot sinulta ja
kun olemme käsitelleet kyseisiä tietoja automattisesti perustuen antamaasi suostumukseen tai
täyttääksemme kanssasi tekemämme sopimuksen mukaisia velvoitteitamme.
Oikeus vastustaa käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme. Kun pyydät meitä
lopettamaan Henkilötietojesi käyttämisen markkinointitarkoituksiin, FedEx lopettaa Henkilötietojesi
käytön välittömästi. Mitä tulee muihin oikeutettuun etuumme perustuviin tarkoituksiin, emme enää
käsittele Henkilötietoja kyseisellä perusteella ilmoitettuasi vastustuksestasi, ellei meillä ole pakottava
oikeusperuste tällaiselle käsittelylle. Otahan kuitenkin huomioon, että emme välttämättä pysty
tarjoamaan tiettyjä palveluja tai etuja, mikäli emme pysty käsittelemään kyseiseen tarkoitukseen
tarvittavia Henkilötietoja.
Automatisoituun päätöksentekoon liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi, mukaan lukien profilointi,
jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai vastaava merkittävä vaikutus. Mikäli olet joutunut
automatisoidun päätöksenteon kohteeksi ja olet eri mieltä lopputuloksesta, voit ottaa meihin yhteyttä
käyttämällä alla esitettyjä yhteystietoja ja pyytää meitä tarkastelemaan päätöstä uudelleen.
Oikeus peruuttaa suostumus
Saatamme pyytää suostumustasi Henkilötietojesi käsittelemiseen tietyissä tapauksissa. Kun teemme
näin, sinulla on oikeus peruttaa suostumuksesi milloin tahansa. FedEx lopettaa käsittelyn heti kun olet
peruuttanut suostumuksesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn laillisuuteen siltä osin kuin se tapahtui
ennen kuin suostumus peruttiin.
Pyydämme sinua käyttämään tätä linkkiä mikäli haluaisit käyttää jotakin oikeuttasi.
9.

Mitä jos sinulla on muita kysymyksiä tai valituksia?

Kysymykset tai valitukset Henkilötietojesi käsittelyä koskien voi osoittaa FedExille käyttämällä tämän
Työnhakijoiden Tietosuojaselosteen alussa esitettyjä yhteystietoja.
Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle (paikalliselle) tietosuojaviranomaiselle siinä
maassa, jossa työskentelet, asut tai jossa väitetty oikeudenloukkaus on tapahtunut. Pääsääntöisesti
FedExin osalta johtava valvontaviranomainen
Euroopan talousalusella on Hollannin
tietosuojaviranomainen, paitsi mikäli väitetty oikeudenloukkauksessa on kyse puhtaasti paikallisesta
asiasta. Luettelo Euroopan tietosuojaviranomaisista löytyy täältä.
10. Päivitetäänkö tätä Työnhakijoiden Tietosuojaselostetta?
FedEx voi päivittää tätä Työnhakijoiden Tietosuojaselostetta aika ajoin. Mikäli muutoksella on
merkittäviä vaikutuksia, FedEx pyrkii aktiivisesti ilmoittamaan sinulle tällaisista muutoksista.
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