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1. Rekisterinpitäjä
Extremely Nice Job Oy sekä tytär- ja sisaryhtiöt (Enjoy Group)
Y-tunnus: 1072176-8
Fredrikinkatu 47, 00100 Helsinki

2. Tietosuoja-asioista vastaava
Martti Vesalainen
tietosuoja@enjoy.fi

3. Rekisterin nimi
Enjoy Group asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilön suostumus verkkopalvelussa, sähköpostitse, puhelimitse tai suullisesti.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hoitaa asiakassopimuksen mukaista asiakassuhdetta.
Asiakassuhteen hoitamiseen kuuluu asiakkaille lähetettävät muistutukset liittyen Enjoy Groupin
toimintaan, henkilöstövuokraukseen ja -välitykseen tai rekrytointitoimeksiantojen hoitamiseen.
Rekisteriin kuuluminen on edellytys, että henkilö voi tilata tai käyttää Enjoy Groupin palveluita ja saada
käyttöoikeudet Enjoy Groupin verkkopalveluun.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä tallennettavia tietoja ovat
• henkilön tunnistetiedot, kuten nimi, yhteystiedot, henkilötunnus
• henkilön työntekijöistä antamat arvioinnit ja työsuoritusten palautteet
• työntekijän antamat palautteet rekisteröidyn edustamasta asiakasyrityksestä
• vierailtujen www-sivustojen osoitteet, IP-osoite, sisäänkirjautumiseen käytetyn palvelun
profiili
• muut lakisääteisistä tai henkilöstöpalvelualan yleisistä sopimusehdoista johtuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Enjoy Group kerää tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut omalla suostumuksellaan tai tämän
työnantajalta silloin, kun henkilön työtehtävän suorittaminen vaatii rekisteröitymistä Enjoy Groupin
asiakasrekisteriin

7. Säännönmukaiset luovutukset

Enjoy Group voi luovuttaa ja käsitellä henkilötietoja konsernin sisällä.
Enjoy Group käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Enjoy Group:n lukuun.
Alihankkijoita voivat olla järjestelmän kehittäjiä tai muita yhteistyökumppaneita, joiden palveluilla
tuotetaan palveluita työnhakijalle, työntekijälle tai asiakkaalle. Enjoy Group tekee alihankkijoiden
kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, joissa on sitouduttu
salassapitovelvollisuuteen.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa
Enjoy Group huolehtii siitä, että tietojen käsittelijä täyttää EU tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Enjoy Group ja asiakasyritys on
sopimussuhteessa tai häneen voidaan kohdistaa vaateita. Henkilötiedot poistetaan, mikäli
rekisteröidyn työsuhde asiakasyritykseen päättyy tai henkilö siirtyy sellaiseen tehtävään, jossa hänellä
ei ole oikeutta käsitellä asiakasyrityksen tietoja ja häneen ei voida enää kohdistaa vaateita.
Tiedot poistetaan automaattisesti, kun määräaika tiedon säilyttämiselle on umpeutunut tai sen
säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Henkilö voi käyttää
tarkastusoikeuttaan ottamalla yhteyttä Enjoy Groupin edustajaan. Tietojen tarkastukselle varataan
aika Enjoy Groupin toimipisteessä, jolloin myös rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon poistamista tai muuttamista esittämällä pyynnön
Enjoy Groupin edustajalle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänen tietojensa poistamista, mikäli niitä ei
enää tarvita tässä rekisteriselosteessa mainittuihin Enjoy Groupin velvoitteisiin.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa
väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

12. Automaattinen päätöksenteko
Rekisterissä olevaa tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Enjoy Group huolehtii, että sen
henkilöstö on perehdytetty käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti. Yhteistyökumppanien ja
asiakkaiden osalta turvallinen tietojenkäsittely varmistetaan riittävillä sopimuksilla, valvonnalla ja
auditoinneilla.

Manuaalisesti kerätty aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla.
Sähköisesti tallennettuja tietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain niillä
henkilöillä, joiden toimenkuva sitä edellyttää.

14. Oikeus muuttaa tietosuojaselostetta
Enjoy Group pidättää oikeuden muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä, mikäli lainsäädäntöön tai
liiketoimintaan kohdistuu muutoksia.

