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1 Rekisterin 
pitäjä 

Nimi 

JBE Service Oy 
Osoite 

Vaneritie 5, 91100 Ii 
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

info@jbeservice.fi 
2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jonna Olkoniemi 
Osoite 

JBE Service Oy 
Vaneritie 5, 91100 Ii 
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 40 7471538, jonna.olkoniemi@jbeservice.fi 
3 
Rekisterin nimi 

 
JBE Servicen nettisivujen yhteydenottopyyntölomake  

4  
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

 
Tämän rekisterin tarkoituksena on helpottaa yhteydenottoa niin avointen 
työhakemusten kuin muidenkin palveluihimme liittyvien kysymysten suhteen. 
Lomakkeeseen täytettyjä henkilötietoja käsittelemme ainoastaan 
yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen. Avoimia työhakemuksia käsittelemme, kun 
tarve uudelle työntekijälle aukeaa. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Pakollisia tietoja lomaketta täytettäessä ovat nimi ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisia 
puolestaan aihe ja vapaamuotoinen viesti.  

6  
Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet 

 
Kaikki rekisteriin merkittävät henkilötiedot kerätään lomakkeen täyttäjältä. 
 
 

7 
Tietojen 
säännön- 
mukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Käyttämämme kansainvälinen Microsoft Office 365 -pilvipalvelu sijaitsee EU:n 
ulkopuolella. Microsoft Office 365- pilvipalvelu hyödyntää tietoja siirrettäessä EU:n 
komission julkaisemia mallilausekkeita. 
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9 
Rekisteröidyn  
oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee 
tehdä Jonna Olkoniemelle. 
 
Tarkastusoikeus  
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset 
tiedot. 
Vastustamisoikeus  
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja 
on käsitelty lainvastaisesti.   
Suoramarkkinointikielto  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  
Poisto-oikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole 
tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai 
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla 
poistamatta pyydettyä tietoa.  
Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan 
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa 
suostumuksen. 
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä 
siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  
Valitusoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, 
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä.  
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  
 

10  
Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Tätä rekisteriä ei ole manuaalisessa muodossa.  

ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot tallentuvat JBE Service Oy:n  Microsoft Office 365 - 
sähköpostijärjestelmään. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja tietoihin pääsy on 
rajattu. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 
salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka 
asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. 

11 
Automaattinen 
päätöksenteko 
ja profilointi 

 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
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12 
Käsittelyn kesto 

 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kunnes yhteydenottopyyntöön 
on vastattu. Avoimia työhakemuksia säilytämme kaksi vuotta. 


