
 

Rekisteriseloste 

KION GROUP AG arvostaa kiinnostustasi yritykseemme ja tuotteisiimme. Tämä rekisteriseloste sisältää tietoja 

siitä, kuinka KION GROUP AG ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä KION) käsittelevät henkilötietojasi, kun käytät 

hakuportaaliamme.  

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät sinuun yksityishenkilönä, ja joita voidaan käyttää 

tunnistamiseesi. Yleensä se KION-yritys, johon haet sekä KION GROUP AG vastaavat yhdessä 

henkilötietojesi käsittelystä.  

Mitä tietoja keräämme? 
 
Voit etsiä avoimia työpaikkoja urasivultamme ilman henkilötietojen antamista. Huomaa kuitenkin, että 

käytämme verkkosivustollamme evästeitä keräämään tiettyjä tietoja käyttäjistämme, mm. kuinka usein tietyllä 

sivulla on käyty (lisätietoja on evästekäytännössämme (lisätietoja evästemenettelystämme 

tietosuojaselosteestamme | KION GROUP AG). 
 

Tietoja, joita tarvitsemme hakuprosessiin: 
 
Jos haluat luoda profiilin tai lähettää työhakemuksen, sinun täytyy jakaa meille henkilötietojasi. Näitä ovat 

esimerkiksi: 

 
• Puhuttelu (Mr. / Ms.) 

• Titteli 

• Etunimi, sukunimi  

• Osoite (mukaan lukien postinumero)  

• Puhelinnumero(t) 

• Sähköpostiosoite  

• Urahistoria  

• Pätevyys, sisältäen puhumasi kielet 

• Vamman laatu 

 
Suoraan toimittamiesi tietojen lisäksi voimme hankkia tietoja sinusta myös muista lähteistä, esim. 

verkkosivustoilta, joilla olet vapaaehtoisesti julkaissut henkilötietojasi (kuten LinkedIn.com). 

 

Joissakin maissa meidän on ilmoitettava sinulle oikeusperuste, joka sallii meille henkilötietojesi keräämisen ja 

käsittelyn. Keräämme tietojasi sopimuksen laatimiseen kanssasi tai koska KION Group AG:llä on työnantajana 

oikeutettu etu niiden keräämiseen. 

 

Meille luovuttamasi tiedot 
 
Jos annat meille hakuprosessin aikana muita henkilötietoja, joita ei suoraan vaadita hakuprosessia varten, 

käsittelemme myös näitä tietoja rekrytointiin liittyvän oikeutetun etumme perusteella. 

 

Miten käytämme henkilötietojasi? 
 
Käytämme toimittamiasi tietoja KIONin rekrytointiprosessiin sekä analyyttisiin tarkoituksiin. Erityisesti: 

 

-  Käsittelemme tietojasi arvioidaksemme sopivuuttasi meillä avoinna olevaan tehtävään, myös 

jatkohaastatteluissa ja/tai arvioinneissa. Tämä koskee sekä hakemaasi tehtävää että muita 

mahdollisia yrityksemme avoimia työpaikkoja. Kopiot toimittamistasi tiedoista ja muusta 

kirjeenvaihdosta säilytetään hakemuksesi edistämiseksi ja rekrytointiprosesseissamme (lisätietoja 

kohdassa ”Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?”). 

https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/


Page 2 

 
- Tilastollista käyttötarkoitusta varten voimme anonymisoida tietosi ja käyttää niitä kootussa muodossa. 

 
- Voimme myös ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse keskustellaksemme hakemuksestasi.  
 

- Jos sinut valitaan hakemaasi tehtävään, käytämme henkilötietojasi työsopimuksen luomiseen ja 
tallennamme nämä tiedot järjestelmäämme vastaavasti. 

 

Voidaanko henkilötietojasi siirtää muihin maihin ja kuka on vastuussa tietojen käsittelystä?  
 
Jos haet työpaikkaa KIONista, yhdistetyt rekisterinpitäjät käsittelevät henkilötietojasi yleisen tietosuojalain 

(GDPR) artiklan 26 mukaisesti. Näitä ovat: 

 

• KION GROUP AG, kotipaikka Frankfurt am Main, Saksa 

• asianomainen KION-tytäryhtiö, jonka kotipaikka on maassa, jossa olevaan työpaikkaan haet. 

 

Luettelo henkilötietojen käsittelystä vastaavista henkilöistä ja heidän vastuualueistaan tästä. 

 

Jos henkilötietojesi siirtäminen on välttämätöntä maihin, joissa on erilainen tietosuojalaki kuin maassa, jossa 

olet, jonkin edellä mainituista tarkoituksista täyttämiseksi olemme laatineet sopimuksia tai muita asianmukaisia 

suojatoimia varmistaaksemme, että tiedot on suojattu samojen standardien mukaisesti ympäri maailmaa. 

 

Kenelle jaamme tietojasi? 
 
Jos olemme pyytäneet palveluntarjoajaa auttamaan avoimen työpaikan täyttämisessä ja olet hakenut paikkaa 

tämän kanavan kautta, ansioluettelosi ja muut meille toimittamasi tiedot lähetetään edelleen sen maan 

rekrytointitoimistoon, jossa olevaa työpaikkaa haet. Kaikkia palveluntarjoajalta saamiasi henkilötietoja 

käsitellään tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Tiedot siitä, miten rekrytointikonsultti käsittelee 

henkilötietojasi, saa asianomaiselta palveluntarjoajalta. 

 

Jaamme henkilötietosi myös palveluntarjoajille, jotka auttavat meitä edellä esitettyjen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Olemme laatineet sopimuksia varmistaaksemme, että nämä palveluntarjoajat käsittelevät 

henkilötietoja yksinomaan ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Tällä 

taataan tietojenkäsittelyn asianmukainen tietoturvataso.  

 

KIONissa henkilötietojasi jaetaan vain henkilöstöosaston asianomaisille henkilöille, heidän johtajilleen ja 

tarvittaessa muille operatiivisen yksikön tai henkilöstöresurssien olennaisille henkilöille. Tietyissä olosuhteissa 

meitä saatetaan vaatia luovuttamaan tietosi KIONin sisällä tai sen ulkopuolelle oikeudellisista tai 

lainsäädäntöön liittyvistä syistä tai riskienhallinnan käyttötarkoitukseen, esim. jos tuomioistuin, poliisi, toinen 

lainvalvontavirasto tai sääntelevä viranomainen niitä pyytää. 

 

Mitä oikeuksia sinulla on? 
 
Jos KION käsittelee henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä KION Group AG:hen tai siihen tytäryhtiöön, jonka 

työpaikkaa haet, 

 
- ja pyytää kopiota meillä olevista henkilötiedoistasi,  

 
- ilmoittaa meille henkilötietojesi muutoksista tai pyytää meitä korjaamaan meillä olevia henkilötietojasi.  

 
- Tietyissä tilanteissa voit pyytää, että henkilötietosi poistetaan, niiden käyttö estetään tai käsittelyä 

rajoitetaan, tai voit vastustaa jotakin tapaa, jolla käytämme henkilötietojasi. 
 

- Tietyissä tilanteissa voit pyytää meitä välittämään kolmannelle osapuolelle meille toimittamasi 

henkilötiedot. 
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Voit myös: 

 
- Peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sovellettavan lain mukaisesti, ja  

 
- vastustaa henkilötietojesi käyttöä milloin tahansa sovellettavan lain mukaisesti, jos käsittelemme 

henkilötietojasi oikeutetun tai yleisen edun perusteella. 
 

Kaikkiin tähän tietosuojakäytäntöön liittyviin pyyntöihin, oikeuksien käyttämiseen tai valituksen tekemiseen 

liittyen voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen dataprotection@kiongroup.com. Voit myös ottaa yhteyttä 

paikalliseen tietoturvavaltuutettuun. 

 

Miten suojaamme henkilötietojasi? 
 
KION toteuttaa jatkuvasti asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä henkilötietojesi 
suojaamiseksi kattavasti manipuloinnilta, osittaiselta tai täydelliseltä menetykseltä ja kolmansien osapuolten 
luvattomalta käytöltä. Kehitämme tietoturvatoimiamme jatkuvasti, jotta pysymme mukana tekniikan 
kehityksessä. 

Tilojen ja järjestelmien suojaamisen lisäksi käytämme tällä verkkosivustolla myös salaustapaa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki lähettämäsi henkilötiedot, mukaan lukien maksutietosi, lähetetään yleisesti 
hyväksyttyä ja turvallista SSL-protokollaa (secure socket layers) käyttämällä kolmansien osapuolten 
väärinkäytön estämiseksi. SSL on turvallinen ja testattu standardi, jota käytetään myös esimerkiksi 
verkkopankkikäytössä. Jos selaimesi tilarivillä näkyy suljettu lukko ja URL-osoite alkaa ”https”, käytössä on 
salattu SSL-yhteys. 

Edellä esitetystä huolimatta haluamme painottaa, että verkkopohjaista tiedonsiirtoa ei koskaan voida pitää 
täysin turvallisena (esim. sähköpostikirjeenvaihto), emmekä siten pysty tarjoamaan ehdotonta takuuta tietojesi 
suojaamisesta kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. 

Miten kauan säilytämme henkilötietojasi? 
 
Jos haet tiettyä työtehtävää, säilytämme tietojasi, kunnes niiden säilyttämiseen ei enää ole oikeudellista 

perustetta. Tämä on yleensä silloin, kun meillä ei ole pakollista tai lain velvoitetta tietojen säilyttämiseen. Jos 

olet antanut meille suostumuksesi säilyttää tietojasi pidempään, voimme säilyttää niitä tätä pidempään niin 

kauan kuin meillä on suostumuksesi.  

 

Miten voit ottaa meihin yhteyttä?  
 

KION GROUP AG 
Thea-Rasche-Strasse 8 

60549 Frankfurt am Main 

Saksa 

 

Puh: +49 (0)69 201 100 

Sähköposti: info@kiongroup.com 

Verkkosivu: www.kiongroup.com 
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