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Jaana Toppari Consulting Oy  
 

YKSITYISYYDEN SUOJA 

 

Yleistä 
 

Rekrytointi- ja suorahakupalvelujen tarjoamista koskeva liiketoimintamme edellyttää 

henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö 

tunnistetaan tai on tunnistettavissa, kuten nimi, sähköposti, henkilötunnus ja valokuva. 

Jokainen ihminen arvostaa silti yksityisyyttään. Siksi mekin olemme sitoutuneita suojamaan 

asiakkaidemme, työnhakijoiden ja kumppaneidemme yksityisyyttä.  

 

Jaana Toppari Consulting Oy käsittelee asiakkaisiinsa ja työnhakijoihin liittyvää henkilötietoa 

tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme tehdä 

päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön 

muuttuessa, joten tutustu tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin. 

 

Toimimme toisinaan myös henkilötietojen käsittelijän roolissa rekisterinpitäjänä olevalle 

asiakkaallemme. Näiden osalta henkilötietojen käsittelyn periaatteet on kuvattu asiakkaamme 

tietosuojaselosteissa tai -lausekkeissa sekä Jaana Toppari Consulting Oy:n ja 

asiakasyrityksen välisessä sopimuksessa. 

 

Rekisterinpitäjä 
 

Rekisterinpitäjänä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen 

käsittelyyn on Jaana Toppari Consulting Oy (jäljempänä myös “Toppari” tai “me”): 

 

Jaana Toppari Consulting Oy 

Y-tunnus: 2492894-6 

Bulevardi 1 

00100 Helsinki 

www.topco.fi 

Puh: 050 571 9621 

Sposti: jaana.toppari@topco.fi 

 

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö: Jaana Toppari. 
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Itsenäisiä rekisterinpitäjiä ovat myös yritysasiakkaamme, joille saatamme luovuttaa 

suorahakutoimeksiantojen yhteydessä työntekijäehdokkaiden henkilötietoja. He kuvaavat itse 

henkilötietojen käsittelyn periaatteet omissa tietosuojaselosteissaan. Yritysasiakkaidemme 

toimesta tapahtuva henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan saa olla yhteensopimatonta tässä 

tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten kanssa. 

 

Mihin tarkoitukseen Toppari kerää henkilötietoja ja millä 

perusteella se käsittelee tietoja? 
 

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaita, työnhakijoita ja potentiaalisia työntekijöitä 

koskevia henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on 

aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia 

ja käsittelyperusteita ovat: 

 

Palveluidemme tarjoaminen ja toimittaminen. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja 

sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen. 

Asiakassuhteen aikana käsittelemme henkilötietoja laskutusta, projektien toteuttamista, 

reklamaatioita ja asiakaspalautteen hallintaa varten.  

 

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen 

täyttäminen ja valmistelu sekä oikeutettu etumme. 

 

Markkinointi ja asiakasviestintä. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja 

asiakasviestintään. Saatamme myös toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia tai muuta 

potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin kohdistuvaa markkinointia. Sovellettavan lain sitä 

edellyttäessä, pyydämme etukäteistä suostumusta sähköisesti tapahtuvalle markkinoinnille. 

Henkilöllä on kuitenkin aina oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi, vaikka se ei 

edellyttäisi suostumusta. 

 

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme, 

mahdollisesti myös henkilön antama etukäteinen suostumus.  

 

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös 

oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito, verotus, työsopimuslaki), 

oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka rikosten, petosten 

tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. 

 

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteinen 

velvoite.  
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Avoimet tehtävät ja suorahaku. Avointen tehtävien täyttämiseksi taikka 

suorahakutarkoituksia varten käsittelemme ja hallinnoimme rekisteriä potentiaalisista 

työntekijöistä ja/tai vastaanotamme niitä koskevia työhakemuksia. Tämän henkilötietojen 

käsittelyn tarkoituksena on auttaa yritysasiakkaita löytämään avoimiin tehtäviin sopiva henkilö 

ja toisaalta auttaa työnhakijoita löytämään profiiliinsa sopivaa työtä. 

 

Tämän osalta lainmukaisina henkilötietojen käsittelyperusteina toimii erityisesti 

suostumus, oikeutettu etumme sekä sopimuksen täyttäminen ja valmistelu. 

 

Mitä henkilötietoja Toppari kerää ja käsittelee? Mistä 

lähteistä tiedot ovat peräisin? 
 

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaidemme yhteyshenkilöihin  (ml. 

potentiaaliset asiakkaat), työnhakijoihin ja potentiaalisiin työntekijöihin liittyviä henkilötietoja. 

 

Henkilötietojen lähteet:  

 

● Henkilön itsensä antamat tai toimittamat tiedot (pääasiallinen tietolähde) 

● Suostumuksella työnhakijoita koskevat muut lähteet, kuten henkilötestaus tai 

suosittelijat. 

● Mahdolliset muut julkiset rekisterit ja lähteet, kuten yritysten kotisivut ja LinkedIn. 

Tyypillisesti käsittelemme asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyen seuraavia 

henkilötietoja: 

 

● Nimi 

● Työnantaja 

● Puhelin 

● Sposti 

● Titteli/tehtävänimike 

● Status (client/prospect) 

● Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste 

● Projektitietoja 

 

Osakkeenomistajiin liittyen käsittelemme erityisesti seuraavia henkilötietoja: 

 

● Osakeyhtiölain osake- ja osakasluettelon ylläpitämiseen tarvittavat tiedot 

osakkeenomistajista. 
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Työnhakijoihin ja työntekijäehdokkaisiin käsittelemme erityisesti seuraavia henkilötietoja: 

 

● Yhteystiedot 

● Työhakemus 

● Ansioluettelo 

● Työhistoria ja työkokemus 

● Koulutus ja osaaminen 

● Suosittelijoiden nimet (yhteydenotot vain suostumuksella) 

● Haastattelussa annetut tiedot 

● Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen käsittelyperuste 

● Julkisista lähteistä kerättävät tiedot: LinkedIn-profiilissa mainitut tiedot, kuten 

työhistoria, tutkinnot, kielitaito ja osaamisalueet 

● Nimitysuutisten tiedot ja lehdistötiedotteissa ja muilla julkisilla verkkosivuilla olevat 

tiedot 

● Henkilö- ja soveltuvuustestien perusteella saadut tiedot (suostumuksella) 

 

Ketkä käsittelevät henkilötietoja? Kenelle tietoja 

luovutetaan? 
 

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt 

tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä erityisesti 

silloin, jos tietojen tallennukseen tai käsittelyyn käytettävä järjestelmä on pilvipohjainen 

palvelu. Käytämme tällaisia palveluntarjoajia erityisesti seuraavissa asioissa: 

 

● tietojen pilvitallennus ja toimisto-ohjelmistot; 

● CRM; 

● henkilötestaus; ja 

● online-työnhakulomakkeet. 

 

Huolehdimme palveluntarjoajia käytettäessä muun muassa sopimuksin siitä, että 

henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti ja 

vain meidän hyväksemme.  

 

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen 

sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi 

taikka mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen (esim. 

osaamistietojen toimittaminen asiakkaalle). Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme 

osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.  

 

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle? 
 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja tallennetaan 

ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, saattavat jotkut palveluntarjoajistamme 

sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto 
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tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina on (1) 

siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US 

Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (siirronsaajat Yhdysvalloissa) taikka (3) EU:n 

mallilausekkeiden käyttäminen. 

 

Kauanko henkilötietoja säilytetään? 
 

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai 

kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella 

käyttötarkoituksesta, lainmukaisesta käsittelyperusteesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot 

voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää 

tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta), sopimussuhde 

päättyy taikka kun tieto on vanhentunutta taikka virheellistä. Tiedon säilytysaikoja voi ohjata 

myös lainsäädäntö (esim. kirjanpito, verotus) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen 

liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää 

tietoja. 

 

Muutamia keskeisiä periaatteita tiedon säilytysaikoja koskien: 

 

● Haku julkisesti ilmoitettuun tehtävään. Jos henkilö hakee avointa tehtävää, emme 

tallenna tietoja muita hakuja varten, ellei henkilö anna siihen nimenomaista 

suostumusta. Mikäli tietoja ei tallenneta muita hakuja tai avoimia tehtäviä varten, tiedon 

säilytysaika on 2 vuotta. 

● Tietojen ilmoittaminen suorahakurekisteriin. Jos henkilö on ilmoittanut tietonsa 

suorahakuja varten tai lähettänyt meille avoimen hakemuksen taikka ansioluettelon, 

säilytämme näitä tietoja niin kauan kuin niiden voidaan olettaa olevan ajantasaisia tai 

henkilö on työmarkkinoilla taikka kunnes henkilö pyytää, että tiedot poistetaan. 

● Muut lähetetyt hakemukset. Emme säilytä lainkaan sellaisia hakemuksia, jotka eivät 

ole relevantteja liiketoimintamme kannalta ja joissa emme pystyisi palvelemaan 

kyseistä henkilöä. 

● Liiditiedot. Yritys- ja organisaatioasiakkaita koskevat liiditiedot pyritään poistamaan 

viimeistään 3 vuoden kuluttua, mikäli liidi ei ole muuttunut asiakkaaksi tai sen kanssa 

ei käydä tai ole käyty aktiivisia myyntineuvotteluja. 

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan? 
 

Henkilötiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on 

rajattu käyttöoikeuksin, tunnuksin ja salasanoin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina. 

Toimitilamme ovat myös hyvin suojatut ja lukitut. 
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Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen 

seuraukset? 
 

Henkilötietojen antaminen ja käsittely on sopimusten täyttämiseksi pakollista 

asiakassuhteessa, jotta pystymme varmistamaan että sopimuksia solmivat henkilöt ovat 

siihen toimivaltaisia ja kelpoisia ja pystymme täyttämään sopimusvelvoitteemme ja toisaalta 

varmistamaan, että omat oikeutemme täyttyvät. Rekrytointi- ja suorahakutoimeksiantoja 

hoitaessamme henkilötietojen antaminen on työnhakijalle vapaaehtoista, mutta mikäli emme 

saa toimeksiannon hoitamisen kannalta riittäviä tietoja työnhakijasta tai 

työntekijäehdokkaasta, se saattaa vaikuttaa hakuprosessiin. 

 

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat? 
 

Osa palveluistamme saattaa edellyttää evästeiden käyttöä ja palvelu ei toimi, mikäli käyttäjä 

ei salli evästeiden asentamista päätelaitteelle.  

 

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen 

käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka 

verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten 

käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja 

verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä 

markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa 

suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat 

verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen 

saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta. 

 

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on? 
 

Suostumuksen peruuttaminen 

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa 

suostumuksen ilmoittamalla siitä meille edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä. 

 

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen 

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja 

sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus 

saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista. 

 

Oikeus saada virheet korjatuksi 

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka 

muuten puutteelliset henkilötiedot. 
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Oikeus kieltää suoramarkkinointi 

Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen 

perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn 

suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

jaana.toppari@topco.fi. 

 

Oikeus vastustaa käsittelyä 

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, 

sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin 

käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka 

käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä 

tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.  

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. 

 

Oikeus saada tiedot siirretyksi 

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, 

sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, 

jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle. 

 

Miten voit toteuttaa oikeutesi? 
 

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja 

käyttämällä. Huomaathan, että meidän tulee käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi 

varmistamiseksi, jotta emme esimerkiksi luovuta tietojasi ulkopuoliselle. Mikäli katsot, että 

henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu). 

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää? 
 

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka 

tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös 

lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn 

tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen 

sisältöön säännöllisin väliajoin.  
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Jaana Toppari Consulting Oy  

 

PRIVACY STATEMENT 
 

General 
 

The business relating to recruitment and executive search requires collection and processing 

of personal data. Personal data is all data relating to an identified or identifiable person, such 

as name, email address and photo. However, every person values his/her privacy. That is why 

we are also committed to protect the privacy of customers, job candidates and partners.  

 

Jaana Toppari Consulting Oy processes personal data relating to its customers and job 

candidates in accordance with this privacy statement and applicable laws. We may update 

this privacy statement due to changes in our operations or in applicable laws.  

 

We also operate often in the role of a data processor to our customers. The data processing 

principles regarding this is described in our customers’ privacy policies and in the contracts 

we conclude with our customers. 

 

Controller 
 

The data controller relating to processing of personal data pursuant to this privacy statement 

is (hereinafter also “Toppari”, “us” or “we”): 

 

Jaana Toppari Consulting Oy 

Business ID: 2492894-6 

Bulevardi 1 

00100 Helsinki 

FINLAND 

www.topco.fi 

Tel: +358 50 571 9621 

Email: jaana.toppari@topco.fi 

 

Contact persons in privacy matters: Jaana Toppari. 

 

Our corporate customers to whom we may provide job candidates’ personal data in connection 

with executive search assignments are also independent data controllers. They process 

personal data in accordance with their own privacy policies. Such processing cannot however 

be incompatible with the principles explained in this privacy statement. 
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For what purposes Toppari collects and uses personal 

data and what is the legal basis for processing personal 

data? 
 

We collect, store and process personal data relating to our customers (existing and potential) 

and job candidates for predefined purposes only. We also always make sure that there is at 

least one legal basis for processing personal data. The main purposes and the applicable legal 

basis for processing personal data are: 

 

Provision of our services. We collect and process personal data for the purposes of 

preparing for contracts and fulfilling contractual rights and obligations relating to provision and 

delivery of our services. During the customer relationship we also process personal data for 

invoicing, project management and customer feedback purposes. 

 

The legal basis for these processing activities is especially a contract between us and 

the corporate customer, also our legitimate interest. 

 

Marketing and customer communications. We contact potential customers and execute 

direct and may execute direct or digital marketing campaigns. If the applicable law requires it, 

we will ask for consent prior to executing any marketing activities. A person has however 

always the possibility to object direct marketing.  

 

The legal basis for this processing is primarily our legitimate interest, possibly also 

consent. 

 

Fulfilling legal obligations. We may also use personal data for fulfilling legal obligations (e.g. 

bookkeeping, employment contracts act, tax laws), for preparing or responding to a legal 

action or for fraud investigation purposes. 

 

The legal basis for this processing is a legal obligation. 

 

Open positions and executive search. We process personal data for the purposes of 

offering recruiting and direct search services to assist our corporate customers to find people 

to open positions. We also help job applicants to find work that matches their profile. We also 

maintain a database of job candidates for executive search purposes. 

 

The legal basis for this processing is consent, our legitimate interest or preparing for 

or executing a contract. 
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What personal data Toppari collects and from which 

sources? 

 

We collect, store and use personal data mainly relating to our customer contacts (including 

potential customers), job seekers and job candidates.  

 

Sources of personal data include:  

 

● Data provided by the person him-/herself (primary source) 

● Data relating to job candidates received from other sources, such as references (with 

consent) 

● Other possible public registers or sources, such as corporate websites and LinkedIn 

Typically we process the following data relating to customers and potential customers: 

 

● Name 

● Employer 

● Phone 

● Email 

● Title/position 

● Status (client/prospect) 

● Legal basis for processing personal data 

● Project data 

 

We process especially the following personal data about shareholders: 

 

● Data required by the Finnish Companies Act for maintaining shareholder registers 

 

Personal data relating to job candidates include especially the following:  

 

- Basic contact details 

- Application 

- Resume 

- Work history and work experience 

- Education and skills 

- References (with consent) 

- Data provided in the interviews 

- Legal basis for processing data 

- Data from public sources: especially data contained in the LinkedIn profile 

- Data from corporate websites and recruiting news 

- Recruitment and selection test results (with consent) 
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Who processes personal data? Is it transferred to 

anyone? 

 

People within our organization have access to the personal data for the purposes of 

performing their work tasks. The more sensitive the data, the less people have access. 

 

We store most of data in electronic form only and we use a substantial amount of various 

digital services and tools for performing our work. Such services provider may be considered 

as a data processor to Toppari. We use third party services especially in the following matters: 

 

- cloud storage and office software; 

- CRM; 

- recruitment and selection tests; and 

- online services for making job applications. 

 

In these situations, we make sure contractually and otherwise that the confidentiality of 

personal data is secured and data is processed and transferred lawfully and for our benefit 

only. 

 

We may also transfer personal data to a third party for (1) fulfilling a legal obligation or 

requirement by an authority, (2) responding to or preparing a legal action, or (3) if the person 

has given his/her consent for the transfer. We may also transfer personal data to a third party 

if we are involved in a business sale or business restructuring.  

 

Is personal data transferred outside the EU? 

 

Personal data is primarily processed inside the EU,  but as data is stored mainly in electronic 

form, some of the cloud services we use may locate outside the EU. If personal data is 

transferred outside the EU, we make sure that it is done with adequate safeguards. Adequate 

safeguards may mean (1) transferring data to a transferee located in a white-listed country (as 

decided by the EU commission from time to time), (2) transferring data to a transferee that is 

Privacy Shield certified (if a US-based company), or (3) that the transfer occurs by using model 

clauses published by the EU commission.  

 

How long is data stored? 
 

We will not store personal data for a longer period than is necessary for its purpose or required 

by contract or law. The retention periods for personal data may vary based on its purpose and 

the situation as well as on the legal basis for processing personal data. The data may be 

deleted (1) when a person withdraws his/her consent or requests deletion of his/her data and 

we have no other grounds for processing personal data, (2) when a contractual relationship 

ends, (3) or when data becomes obsolete or is inaccurate. The retention period may also be 
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based on laws (e.g. accounting, tax laws, employment contracts act). We may also update 

data from time to time.  

 

Some of our key principles regarding data retention periods: 

 

● Applying for a position that we are promoting publicly. If a person applies for a 

position we are promoting publicly, we will not store the data for other possible open 

positions, unless the person gives his/her consent. If the person does not give his/her 

consent, the data is stored for 2 years. 

● Data entered into our executive search database. If a person has sent his/her 

application and resume to be included in our executive search database or given 

his/her consent for it, we will store the data until it becomes obsolete or outdated, the 

person requests that the data is deleted or if the person is no longer available for work 

opportunities. 

● Other sent applications. We will not store applications that are not relevant for our 

business. 

● Sales lead information. We will delete data relating to sales leads and potential 

customers after 3 years, if the lead has not transferred into a customer prior to that or 

if we have not had or do not have active sales negotiations with the company. 

 

How is data stored and kept secure? 
 

Personal data is stored in accordance with general industry standards. We consider and keep 

personal data confidential. Access to personal data is also protected with user-specific logins, 

passwords and user rights. Our premises are also safe and secure. 

 

Is it mandatory to provide personal data? What happens 

if you don’t provide it? 
 

We need some amount of personal data especially in customer relationships to conclude and 

fulfill contracts. For job seekers and job candidates provision of personal data is voluntary, but 

if we do not have the necessary personal data for completing the recruitment assignment, it 

may affect the recruitment process. 

 

Does the website use cookies and what are those? 
 

We use cookies on our website to provide the best possible user experience for our website 

visitors. Cookies are small text files that are placed on a web user’s computer and are 

designed to hold a modest amount of data particular to a user and a website. Cookies give us 

information how users use our website. We may use cookies to develop our website and 
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services, analyze website use as well as target and optimize marketing efforts. If you do not 

wish to receive cookies, you may set your web browser to disable them. Please note that most 

browsers accept cookies automatically. If you disable cookies, you should understand that 

certain services at our website may not function correctly.   

 

What rights do you have? 
 

Withdraw your consent 

If we process personal data based on your consent, you can at anytime withdraw your consent 

by notifying us, for instance by contacting us using the contact details provided above.  

 

Access to data 

You have the right to have confirmed if we are processing your personal data and also to know 

what data we have about you. In addition, you have right to some supplemental information 

described in the law about the processing activities. 

 

Right to have errors corrected 

You have the right to request that we correct any inaccurate or outdated personal data we 

have about you. 

 

Right to prohibit direct marketing 

You have the right to request that your personal data is not processed for direct marketing 

purposes by contacting us using the contact details provided above. 

 

Right to object processing 

If we process your personal data based on public interest or our legitimate interest, you have 

the right to object processing of your data, to the extent that there is no such significant other 

reason that would override your rights or the processing is not necessary for handling legal 

claims. Please notice that in this situation we may not be able to serve you anymore.  

 

Right to restrict processing 

In certain situations you have the right to require that we restrict processing of your personal 

data. 

 

Right to data portability  

If we process your personal data based on your consent or fulfilling of a contract, you have 

the right to require transfer of the data you have provided to us to another services provider in 

a commonly used electronic format. 
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How can you use your rights? 
 

You can execute and use your rights by contacting us, for instance by using the contact details 

provided above. Remember also that we need to use reasonable measures to verify your 

identity before executing your rights. If you consider that the processing of your personal data 

is not lawful, you can always also make a notification to a supervising authority 

(tietosuojavaltuutettu; www.tietosuoja.fi).  

 

Can this privacy policy be updated? 
 

We may make updates to this privacy policy when our operations change or develop. Also 

changes in law may make it necessary to update this privacy policy. The changes become 

valid once we have published them in the form of an updated privacy policy. Therefore, please 

visit this page and read this privacy policy from time to time.  
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