TIETOSUOJAILMOITUS
Tämän tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) tarkoituksena on antaa tietoja siitä, kuinka Smith & Nephew Plc käyttää
sinulta tai kolmansilta osapuolilta (tarvittaessa suostumuksellasi) keräämiään henkilötietoja sinusta
työnhakumenettelyn aikana. Se koskee henkilötietoja tai erityisluokan henkilötietoja (määritelty tietosuojalaissa)
sinusta.
KUKA KERÄÄ TIEDOT
Smith & Nephew Plc (Smith & Nephew, Yhtiö, me, meidän tai meitä) on hakumenettelyn aikana antamiesi tai
sinusta kerättyjen henkilötietojen (”Tiedot”) rekisterinpitäjä. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaamme sen
päättämisestä, kuinka säilytämme ja käytämme henkilötietojasi, ja että meidän on ilmoitettava sinulle tämän
Ilmoituksen sisältämistä tiedoista. On tärkeää, että luet tämän Ilmoituksen, jotta tiedät, miten ja miksi käytämme
henkilötietojasi ja kuinka käsittelemme niitä.
Henkilötietosi voidaan myös jakaa konserniyhtiöillemme. Siten maininnat ’me’ tai ’meitä’ tässä Ilmoituksessa
tarkoittavat Yhtiötä ja konserniyhtiöitämme.
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. Voit ottaa yhteyttä tätä Ilmoitusta
koskevien kysymysten valvonnasta vastaavaan Smith & Nephew’n rekrytointitiimiin osoitteessa careers@smithnephew.com.
OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS
Keräämme ja käytämme näitä tietoja seuraavilla oikeudellisilla perusteilla:





Ryhtyäksemme toimiin sopimuksen solmimiseksi, vrt. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data
Protection Regulation, GDPR-asetus), 6 artikla, 1 kohta, b alakohta;
Noudattaaksemme laillista velvoitetta (esim. velvoitteemme tarkistaa, että olet oikeutettu
työskentelemään Suomessa, vrt. GDPR-asetuksen 6 artikla, 1 kohta, c alakohta);
Suorittaaksemme jonkin tehtävän yleisen edun nimissä, vrt. GDPR-asetuksen 6 artikla, 1 kohta,
d alakohta; ja
Ajaaksemme oikeutettuja etujamme, mutta vain elleivät sinun etusi, oikeutesi tai vapautesi syrjäytä
niitä, vrt. GDPR-asetuksen 6 artikla, 1 kohta, f alakohta.

Keräämme ja käytämme Tietojasi työnhakumenettelymme tarjoamiseksi ja suorittamiseksi. Smith & Nephew
käyttää Tietojasi hakemiisi tehtäviin rekrytointiin ja tarjotakseen sinulle ja meille sopivat tehtävävaihtoehdot Smith
& Nephew’ssa maailmanlaajuisesti.
Yllä mainittuja oikeutettuja etuja ovat esimerkiksi sopivimman ehdokkaan rekrytoiminen tiettyyn tehtävään ja
sinulle ja meille sopivien tehtävävaihtoehtojen tarjoaminen Smith & Nephew’ssa maailmanlaajuisesti.
Vaadittaessa ja tarvittaessa hankimme ennaltasuostumuksesi Tietojesi käsittelyyn, vrt. GDPR-asetus, 6 artikla, 1
kohta, a alakohta, esimerkiksi henkilötietojesi säilyttämiseen rekrytointitarkoituksiin tulevaisuudessa.
Pyrimme varmistamaan sen, että tietojen keruumme ja käsittelymme on aina oikeasuhteista. Ilmoitamme sinulle
muutoksista keräämiimme tietoihin tai tarkoituksiin, joihin keräämme ja käsittelemme niitä.
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MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?
Voimme kerätä seuraavia tietoja luettelointivaiheeseen rekrytointimenettelyssä loppusuoralle selviytyneistä
saakka:
Smith & Nephew kerää ja käsittelee henkilötietoja Yhtiön käyttöön.

Pakolliset luokat: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yhteyspuhelinnumero, maa, maan suuntanumero,
suhteet terveydenhoidon ammattilaisiin, aiempi työpaikka Smith & Nephew’ssa, kilpailukieltoa koskevat
sopimusvelvoitteet, soveltuvuus työhön, olemassa olevat yhteydet Smith & Nephew’hun, ilmoitus
henkilökohtaisista suhteista Smith & Nephew’n työntekijöihin (sukulaisuuden, adoption tai avioliiton kautta).
Valinnaiset luokat: postiosoite, henkilökohtaiset ja ammatilliset taidot, työkokemus, ansioluettelo, verkkosivustot.
Voimme kerätä mm. seuraavat tiedot luettelointivaiheen loppusuoralle valintamenettelyssä selviytyneistä jälkeen
ja ennen lopullista rekrytointipäätöstä:
•

Tiedot aiemmasta tutkinto- ja/tai työpaikkahistoriastasi;

•

Tiedot akateemisista ja ammatillisista pätevyyksistäsi;

•

Kansalaisuutesi ja maahanmuuttoasemasi ja tiedot niihin liittyvistä asiakirjoista, kuten passistasi ja
muista tunnistus- ja maahanmuuttotiedoista; ja

•

Kopio ajokortistasi.

TÄMÄN ILMOITUKSEN SOVELTAMISALA
Tämä ilmoitus koskee vain tämän verkkosivuston kautta ja muista sovellettavan lainsäädännön sallimista lähteistä
rekrytointitarkoituksiin kerättyjä tietoja. Muita lähteitä voivat olla tiedot, jotka annat muutoin kuin tämän
verkkosivuston kautta, sekä esimerkiksi tiedot, jotka on hankittu aiemmilta työnantajilta, muista suosituksista,
työhönottoseulonnan tarjoajilta ja muista lähteistä suostumuksellasi (tarvittaessa). Tämä Ilmoitus ei koske muita
omistamiamme tai operoimiamme sivustoja tai sivuja. Muilla sivustoillamme on omat tietosuojakäytäntönsä.
KÄYTTÄJÄTILISI
Vastaat siitä, että annat paikkansapitävät, täydelliset ja ajantasaiset tiedot lähettäessäsi ne verkkosovelluksen
kautta.
Voit tarkistaa, muuttaa ja päivittää Tietosi milloin tahansa kirjautumalla tälle verkkosivustolle.
Jos haluat milloin tahansa rekisteröitymisen jälkeen meidän poistavan Tietosi, lähetä pyyntösi sähköpostitse
osoitteeseen careers@smith-nephew.com.
KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOSI
Säilytämme Tietosi vain niin kauan kuin on laillisesti sallittua niihin lainmukaisiin tarkoituksiin, joihin olemme
hankkineet ne. Se, kuinka kauan säilytämme tietosi, riippuu siitä, hyväksytäänkö hakemuksesi ja palkkaammeko
sinut, kyseisten tietojen luonteesta ja tarkoituksista, joihin niitä käsitellään. Joka tapauksessa, ellet ole hakenut
työpaikkaa Smith & Nephew’ssa eikä profiilillasi ole ollut toimintaa yhteen vuoteen, Tietosi poistetaan, ellei
sovellettava laki määrää lyhyempää tai pidempää säilytysaikaa, tai olet suostunut Tietojesi säilyttämiseen
pidemmäksi ajaksi, missä tapauksessa Smith & Nephew poistaa Tietosi tuon säilytysajan päättyessä.
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Emme vaadi sinua antamaan tietoja terveydestäsi, rodustasi tai etnisestä alkuperästäsi, poliittisista mielipiteistäsi,
uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksestasi, ammattiyhdistysten jäsenyydestäsi tai seksuaalisesta
suuntautumisestasi, ellei laki poikkeuksellisesti vaadi meitä tekemään niin.
Jos Yhtiö palkkaa sinut, verkkosovelluksen kautta lähettämistäsi Tiedoista ja hakumenettelyn aikana
keräämistämme tiedoista tulee osa henkilöstökansiotasi, ja niitä voidaan käyttää työsuhteen hallinnointiin ja siihen
liittyviin raportointi- ja kirjanpitotarkoituksiin. Yhtiö säilyttää nämä tiedot työsuhteesi Yhtiöön ajan ja sen jälkeen
niin kauan kuin sovellettava laki sallii tai vaatii, esimerkiksi sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja/tai
vanhentumissäännöksen mukaisesti.
KANSAINVÄLISET SIIRROT JA TIETOTURVA
Smith & Nephew toimii maailmanlaajuisesti. Tämän verkkosivuston tarkoituksen ja käytön yhteydessä tämä
tarkoittaa, että voimme siirtää Tietosi muihin maihin, mukaan lukien Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat
(kuten Yhdysvallat), mutta ainoastaan sovellettavien lakien ja säännösten (jotka voivat vaihdella maasta toiseen)
sallimalla tavalla, mukaan lukien tarvittaessa kyseisen siirron asianmukaisen suojaustason turvaaminen. Niiden
maiden tietosuojalait, joihin Tietosi voidaan siirtää, voivat olla vähemmän ankarat kuin oikeustoimialueesi lait.
Tällaisiin maihin siirron osalta Smith & Nephew ryhtyy toimenpiteisiin, jotka turvaavat oikeuksiesi ja vapauksiesi
rekisteröitynä asianmukaisen suojaustason, kuten esimerkiksi Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirron
sopimuslausekemallit. Voimme myös siirtää henkilötietoja EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -kehyksen
mukaisesti sertifioiduille kolmansille osapuolille.
Voit saada kopion Tietojesi siirtoon käytetyistä asianmukaisista tai sopivista suojatoimista ottamalla yhteyttä tätä
Ilmoitusta koskevien kysymysten valvonnasta vastaavaan Smith & Nephew’n rekrytointitiimiin osoitteessa
careers@smith-nephew.com.
PIDÄ HENKILÖTIETOSI TURVASSA
Smith & Nephew ryhtyy kohtuullisiin toiminnallisiin, liikkeenjohdollisiin, fyysisiin ja teknisiin toimenpiteisiin
suojataksesi Tietojasi tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muutokselta,
luovutukselta tai käytöltä. Meillä on käytössämme asianmukaiset turvatoimet sen estämiseksi, että henkilötiedot
katoavat tahattomasti tai että niitä käytetään tai niihin päästään luvattomasti. Rajoitamme pääsyn henkilötietoihisi
niihin, joilla on aito liiketoiminnallinen tarve saada ne. Tietojasi käsittelevät tekevät sen vain luvallisella tavalla ja
ovat salassapitovelvollisuuden sitomia. Meillä on myös käytössämme menettelyt epäillyn tietoturvaloukkauksen
käsittelemiseen. Ilmoitamme sinulle ja asianomaiselle sääntelyviranomaiselle epäillystä tietoturvaloukkauksesta,
jos laki vaatii meitä tekemään niin.
Pyrimme suojaamaan henkilötietosi, mutta emme voi taata minkään verkkosovelluksen kautta lähetettyjen tietojen
turvallisuutta, joten teet sen omalla vastuullasi. Kehotamme sinua pitämään käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja
muut sisäänkirjautumisen tunnistetiedot turvallisessa paikassa, koska jaat vastuun meille lähettämiesi tietojen
luottamuksellisuuden ylläpitämisestä. On hyvä käytäntö kirjautua ulos tililtäsi ja sulkea selaimesi ikkuna
päätettyäsi käyntisi verkkosivustollamme.
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TIETOJESI LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Voimme jakaa Tietosi kolmansien osapuolten sopimuspalvelujen tarjoajille, jotka tarjoavat palveluja tämän
verkkosivuston yhteydessä Smith & Nephew’n puolesta. Nämä kolmannet osapuolet saavat käyttää niille
toimittamiamme Tietojasi vain Smith & Nephew’n pyytämällä ja ohjeistamalla tavalla ja ainoastaan tämän
Ilmoituksen mukaisesti.
Smith & Nephew vastaa tämän verkkosivuston operoinnista, jonka toimittaa kolmannen osapuolen
palveluntarjoaja Workday Inc., osoite 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, Yhdysvallat, ja sen
kautta kerättyjen Tietojen suojaamisesta.
Voimme myös jakaa Tietosi alla kuvatuissa tilanteissa:


Lain vaatiessa, kuten vastatessamme haasteisiin, tuomioistuimen määräyksiin, oikeustoimeen tai
asiakirjojen paljastamispyyntöön;



Jos uskomme, että toimesi rikkovat sovellettavaa lakia tai uhkaavat Yhtiömme, käyttäjiemme tai muiden
oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta;



Jos myymme koko liiketoimintamme tai osan siitä, voimme luovuttaa kaikki sinusta keräämämme tiedot
ostajalle

tai,

asianmukaista

huolellisuutta

noudattaen,

mahdolliselle

ostajalle

tehtävän

salassapitosopimuksen mukaisesti.
Smith & Nephew tekee näitä luovutuksia vain sovellettavien tietosuojalakien sallimalla tavalla.
REKISTERÖITYMINEN JA YHTEYSTIEDOT
Rekisteröidyttyäsi tälle verkkosivustolle Smith & Nephew voi ottaa sinuun yhteyttä, jos profiilisi ja mieltymyksesi
vastaavat jotain avointa työpaikkaa Smith & Nephew’ssa maailmanlaajuisesti, niin kauan kuin profiilisi on
aktiivinen tällä verkkosivustolla.
Voit myös valita automaattisten sähköpostien vastaanottamisen Smith & Nephew’ssa rekisteröityessäsi
antamaasi sähköpostiosoitteeseen koskien työpaikkoja, jotka voivat sopia rekisteröityyn profiiliisi. Voit lopettaa
näiden sähköpostien vastaanottamisen milloin tahansa napsauttamalla peruuta tilaus -linkkiä näiden
sähköpostien alaosassa.
Voit myös valita näiden sähköpostien vastaanottamisen lopetuksen tai niiden vastaanottamisen aloituksen, jos
olet aiemmin kieltäytynyt niistä, lähettämällä pyyntösi osoitteeseen careers@smith-nephew.com.
OIKEUTESI JA SUOSTUMUKSEN PERUUTUS
Sinulla on oikeus saada Yhtiön säilyttämät Tietosi tai pyytää niiden poistamista lähettämällä pyyntösi osoitteeseen
careers@smith-nephew.com.
Jos olet suostunut Tietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Peruutus on voimassa vain
vastaisuudessa. Voit myös käyttää yllä olevaa sähköpostiosoitetta käyttääksesi muita sovellettavan tietosuojalain
antamia oikeuksia, kuten oikeutta henkilötietojesi poistamiseen, oikeutta rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi
käsittelyä

ja

tietojen

siirto-oikeutta.

Sinulla

voi

myös

olla

oikeus

tehdä

kantelu

paikalliselle

tietosuojaviranomaisellesi, jos epäilet tämän Ilmoituksen rikkomusta.
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AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO JA REKRYTOINTIMENETTELY
Voimme

käyttää

päätöksentekotapaa

automatisoitua
tai

päätöksentekoa

kyseenalaistaa

rekrytointimenettelyssä.

automatisoidun

päätöksen

Voit

pyytää

ottamalla

vaihtoehtoista

meihin

yhteyttä

osoitteessa careers@smith-nephew.com.
TYÖHÖNOTTO
Siinä tapauksessa, että aloitat työn Smith & Nephew’ssa, Tietojesi suhteen pätee toinen ilmoitus ja käytäntö, mistä
ilmoitamme sinulle.
Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018.
Smith & Nephew Plc on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritystunnuksella 324357, osoitteessa 15
Adam Street, London, WC2N 6LA, Yhdistynyt kuningaskunta.
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