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Rekrytointia koskevatietosuojailmoitus 

Henkilötietoja koskeva ilmoitus  

Tässä ilmoituksessa on tietoja Volvo Groupin toimesta tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä, jossa 
rekisterinpitäjänä toimii yhtiö, johon haet töihin, ja/tai Volvo Groupin rekrytointiosasto (”VOLVO”). 

VOLVON on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta käyttäjäprofiilisi tiliä ja/tai työhakemusta, jolla haet 
työtehtäviin Volvo Groupiin, voidaan hallinnoida.  

VOLVO voi käsitellä henkilötietojasi myös, jos olet tällä hetkellä tai olet aiemmin ollut työntekijänä 
Volvo Group -yhtiössä tai toiminut yhtiön konsulttina. Lue tällöin työntekijöitä tai konsultteja koskeva 
tietosuojailmoitus.  

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavaltuutetun henkilöllisyys ja yhteystiedot 

Tässä ilmoituksessa on tietoja siitä, kuinka VOLVO käsittelee henkilötietojasi. VOLVO vastaa sinuun 
liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.  

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä VOLVON tietosuojavaltuutettuun 
osoitteeseen DPO_Office@volvo.com tai ota yhteyttä postitse tai puhelimitse: AB Volvo, Att: Data 
Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sweden tai +46 (0)31 66 00 00  

Mihin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia henkilötietoja VOLVO käsittelee? 

VOLVO käsittelee seuraaviin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia henkilötietoja (osaa niistä tai kaikkia):  

- Henkilöä koskevat tiedot, kuten nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, ensisijainen kieli ja 
valokuva 

- Yhteystiedot, kuten kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

- Terveyttä koskevat tiedot, kuten terveystarkastusten tai huumetestien tulokset (jos sellaisia 
tarvitaan) 

- Ammattipätevyyteen liittyvät tiedot, kuten CV, opintorekisteriotteet ja osallistuminen 
koulutuksiin  

Mainittakoon erikseen, että terveyttä koskevat tiedot, jos niitä käsitellään, katsotaan sovellettavien 
tietosuojalakien mukaisesti erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluviksi tiedoiksi, joiden käsittelyssä 
noudatetaan erityistä huolellisuutta. 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta ja tarkoitukset 

VOLVO käsittelee henkilötietojasi 1) hallinnollisissa tarkoituksissa, kuten hakemuksesi hallinnoimis- ja 
arviointitarkoituksessa ja käyttäjätilisi määritys- ja hallinnointitarkoituksessa sekä 2) 
rekrytointitarkoituksessa, jolla tarkoitetaan pyrkimystä täyttää vakanssi siihen parhaiten sopivalla 
henkilöllä. Henkilötietojen edellä mainittujen tarkoitusten 1 ja 2 mukaisen käsittelyn lainopillinen 
perusta on se, että VOLVOLLA on oikeutettu etu vakanssiin pyrkivien hakijoiden järjestelmälliseen 
hallinnointiin ja rekrytointiprosessin järjestelmälliseen toteuttamiseen, jotta Volvo Groupiin saadaan 
ammattitaitoista työvoimaa ja ammattitaito yhtiössä pysyy toivotulla tasolla.  
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Edellä eriteltyjä VOLVON oikeutettuja etuja ja sinun etujasi sekä perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi 
punnittaessa on huomioitu se, että rekrytointiprosessissa on välttämättä käsiteltävä henkilötietoja ja 
että hakijat ymmärtävät ja hyväksyvät tämän lähettäessään työhakemuksen VOLVOLLE. Edellä 
eritellyt VOLVON oikeutetut edut eivät voi toteutua, jos hakijaa koskevia henkilötietoja ei käsitellä. 
VOLVO käsittelee saatuja henkilötietoja tietojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevien VOLVON 
periaatteiden mukaisesti.  VOLVO käsittelee vain sellaisia tietoja, jotka ovat rekrytointiprosessin 
kannalta tarpeellisia, eikä henkilötietoja käytetä tulevaisuudessa mihinkään uusiin tarkoituksiin, ellet 
erikseen anna siihen suostumustasi. Näin ollen VOLVO katsoo, että yhtiön toimesta tapahtuva 
henkilötietojesi käsittely on etujesi mukaista työnhakijana, joka on osoittanut kiinnostusta työtehtäviin 
VOLVON palveluksessa, ja että VOLVON toimesta tapahtuva henkilötietojesi käsittely ei loukkaa 
perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi.  

Poikkeustilanteissa ja vain silloin, kun muita laillisia perusteita ei voida soveltaa, VOLVO saattaa 
pyytää sinulta suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Jos suostumusta käytetään, voit perua 
suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen perumista 
tapahtuneen, suostumuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Jos haluat perua 
suostumuksesi, ota yhteyttä VOLVON tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot löydät edeltä. 

Mistä lähteistä VOLVO saa henkilötietosi? 

VOLVO hankkii henkilötietosi pääasiassa suoraan sinulta tai muilta kolmansilta osapuolilta, joilta olet 
ohjeistanut meitä hankkimaan henkilötietojasi. VOLVON IT-järjestelmä voi luoda osan henkilötiedoista 
automaattisesti. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut viitenumerot.  

Mitä tapahtuu, jos henkilötietoja ei toimiteta VOLVOLLE? 

Hakemuksesi käsittelemiseen tarvitaan välttämättä henkilötietojasi. VOLVO ei voi ottaa hakemustasi 
käsittelyyn, jos et toimita tarvittavia henkilötietoja. 

Kuinka VOLVO jakaa henkilötietojasi? Siirretäänkö niitä EU:n/ETA-alueen 
ulkopuolelle? 

VOLVO ei jaa henkilötietojasi kenenkään Volvo Groupiin kuulumattoman tahon kanssa, elleivät lait tai 
määräykset sitä edellytä. VOLVO voi kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi 
jakaa henkilötietojasi muiden Volvo Group -yhtiöiden kanssa, myös Euroopan unionin (EU:n) tai 
Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Volvo voi myös henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi kolmansina osapuolina toimivien toimittajien 
kanssa, myös EU:n/ETA-alueen ulkopuolisten toimittajien kanssa.  

VOLVO huolehtii riittävien suojatoimien käyttämisestä, jotta henkilötietosi suojataan riittävän hyvin 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä voi tarkoittaa EU:n hyväksyttyihin 
mallisopimuslausekkeisiin, EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -sopimukseen tai muihin 
vastaaviin mekanismeihin perustuvien yhtiön sisäisten tai ulkoisten tietojenkäsittelysopimusten 
käyttämistä sen mukaan, mitä asiaankuuluvat viranomaiset ovat kulloinkin tunnustaneet tai 
hyväksyneet. Jos sinulla on kysyttävää tietojen siirtämisestä, ota yhteyttä VOLVON 
tietosuojavaltuutettuun. 

Kuinka kauan VOLVO säilyttää henkilötietojasi? 

Tietoja säilytetään, kunnes rekrytointiprosessi on päättynyt ja kaksi (2) vuotta sen jälkeen (tai 
kauemmin sovellettavasta työlainsäädännöstä riippuen) mahdollisten (esim. syrjintäperustaisten) 
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riitatilanteiden varalta. Jos hakijalta on saatu suostumus henkilötietojen säilyttämiseen tulevia 
rekrytointitarpeita varten, tietoja säilytetään, kunnes hakijan tuleva rekrytointi ei enää ole relevantti 
asia ja/tai hakija on perunut tietojen säilyttämistä koskevan suostumuksensa. 

Sinun oikeutesi tietosuojaan 

Sinulla on oikeus pyytää VOLVOLTA tietoja VOLVON käsittelemistä henkilötiedoistasi sekä oikeus 
saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua, jos ne 
ovat virheellisiä, sekä pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää 
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista eli oikeus pyytää VOLVOA rajoittamaan henkilötietojesi 
käsittelyä tietyissä tilanteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun 
perusteella tai vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa. Sinulla on myös oikeus 
tietojen siirrettävyyteen (henkilötietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle), jos VOLVON toimesta 
tapahtuva henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimusvelvoitteeseen ja tapahtuu 
automatisoidusti.  

Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien VOLVON 
toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos haluat lisätietoja näistä oikeuksista sekä niiden 
käyttämisestä, ota yhteyttä VOLVON tietosuojavaltuutettuun. 


