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1. REKISTERINPITÄJÄ 

 
Broman Group Oy 
PL 169 / Tulliportinkatu 55  
80101 Joensuu 
 

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

 
Kati Lempinen 
p. 040 3190 375 
kati.lempinen@bromangroup.fi 
 

 

3. REKISTERIN NIMI 

 
Työnhakijarekisteri (Sympa HR -järjestelmä). 
 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

 
Järjestelmään tallennettuja henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän rekrytointiprosesseissa.  
 

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 
Rekisteri sisältää työnhakijoiden järjestelmään (hakulomakkeelle tai sen liitteeksi) tallentamia 
henkilötietoja:  
 

• Nimi, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli 

• Yhteystiedot 
• Koulutus ja osaaminen (mm. kielitaito) 
• Työhistoria 

• Mahdolliset muut tiedot (erityisosaamiset, kiinnostuksen kohteet) 

 
Rekisterissä ei säilytetä tarpeettomia tietoja. Hakija määrittää itse hakemuksen säilytysajan (3-12 kk). 
Hakemukset poistuvat järjestelmästä automaattisesti säilytysajan täytyttyä. 
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6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 
Säännönmukainen tietolähde on työnhakija itse. Tämän lisäksi tietolähteinä toimivat hakijan 
mahdollisesti ilmoittamat suosittelijat tai rekisterinpitäjän rekrytointiprosessiin osallistuva henkilöstö. 
 

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

 
Broman Group ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman työnhakijan lupaa. 
 
Tietojen sisäiset siirrot Broman Group -konsernissa koskevat henkilö- ja cv-tietoja, mikäli henkilö on 
antanut luvan käyttää hakemustaan myös muussa kuin siinä rekrytoinnissa, johon hän on 
hakemuksensa osoittanut. 
 

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

 
Rekisteri ei sisällä manuaalisesti käsiteltävää aineistoa. 
 
Rekisterin ATK:lla käsiteltäviin tietoihin pääsevät vain ne, joille tieto on työtehtävien perusteella 
tarkoituksenmukaista eli rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuvilla henkilöillä (Broman Group Oy:n ja 
sen tytäryhtiöiden työntekijöillä tai Broman Group Oy:n valtuuttamilla yhteistyökumppaneilla).  
Sympa Oy:n teknisellä ylläpidolla on pääsy tietokantaan ja sen tietoihin ja heidän oikeutensa tietoon 
rajoittuu tekniseen ylläpitoon. 
 
Järjestelmän käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset ja pääsy tarkoituksenmukaisiin tietoihin rajattu 
järjestelmätason roolimäärittelyn avulla. Järjestelmän pääkäyttäjinä toimivat Broman Group -konsernin 
henkilöstöhallinnon työntekijät. 
 
Järjestelmä tietoineen on käyttöpalveluja tuottavan yrityksen Sympa Oy:n palvelimella. 
 

 

10. TYÖNHAKIJAN OIKEUDET 

 
Henkilöllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 26§, 28§) 
ja pyytää poistamaan, korjaamaan tai täydentämään rekisteriin tallennettuja tietojaan (Henkilötietolaki 
29§).  
 

 

 


