Venatorin tietosuojaseloste:
Kunnioitamme Venatorissa huoltasi yksityisyydestä. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja,
joita keräämme www.suuntanatulevaisuus.fi-sivustolla ja se kuvaa, miten käytämme tietoa ja kenen
kanssa jaamme sitä. Tässä selosteessa kuvataan myös toimenpiteitä, joilla suojelemme
henkilötietojesi turvallisuutta ja annetaan sinulle yleiskuva oikeuksistasi, joita sinulla on
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön perusteella.
Henkilötietojesi käsittelystä vastaa Venator P&A Finland Oy, Tiaanitie, Fl-28840 Pori;
henkilöstöosasto; Irma Salo; sähköposti: irma_salo@venatorcorp.com; puhelin: +358 50 389 3426.
Käsittelemme henkilötietoja, joita keräämme silloin, kun käytät verkkosivustoamme yleisen
tietosuoja-asetuksen, GDPR, ja muiden lakien mukaisesti. Tiedot, joita käsittelemme, ovat etunimesi
ja sukunimesi, henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi, puhelinnumero ja / tai matkapuhelinnumero.
Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle on suostumuksesi. Joissakin tapauksissa saattaa olla, että
käsittely tapahtuu yhteisen edun puitteissa esimerkiksi vapaista työpaikoista olevan tiedon tai
työllistämistä edistävään koulutukseen liittyvän tiedon jakamiseksi kanssasi.
Henkilötietosi jaetaan Venatoria yllä mainituissa asioissa tukevan työllistymistä edistävistä palveluista
vastaavan kumppanimme kanssa, joka on HRM Partners Oy, Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki;
Päivi Pentti; sähköposti: paivi.pentti@HRMPartners.fi; puhelinnumero +358 40 827 5524
Kun kirjaudut sivustollemme, järjestelmämme tallentaa automaattisesti tietoja
tietokonejärjestelmästä, joka ottaa yhteyttä sivustollemme. Kerättävät tiedot ovat: tiedot Internetselaimestasi ja sen versiosta, käyttöjärjestelmä, käyttäjän Internetin palveluntarjoaja, käyttäjän IPosoite, kirjautumispäivä ja -aika, sivustot, joilla käyttäjän järjestelmä vierailee verkkosivustomme
kautta sekä sivustot, joiden kautta käyttäjän järjestelmä vierailee verkkosivustollamme. Tämä on
välttämätöntä teknisistä syistä, jotta verkkosivustomme avautuu koneellasi. Nämä tiedot säilytetään
ainoastaan sen aikaa, kun vierailet verkkosivustollamme, eikä niitä yhdistetä muiden sinulta saatujen
henkilötietojen kanssa.
Käytämme myös evästeitä. Ne ovat tiedostoja, joita verkkosivustot lähettävät tietokoneellesi tai
muulle Internetiin yhteydessä olevan laitteeseen. Ne identifioivat ainutkertaisesti selaimesi tai
tallentavat tietoja tai asetuksia laitteellesi. Sivustomme saattavat käyttää evästeitä, kuten HTTPevästeet. Selaimesi voi kertoa sinulle, miten tietyntyyppisten evästeiden vastaanottamisesta
ilmoitetaan ja miten rajoittaa tai estää tiettyjä evästeitä. Huomioi kuitenkin, että ilman evästeitä et
ehkä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme ominaisuuksia.
Sinulla on seuraavia oikeuksia: oikeus päästä tietoihin, joita olemme tallentaneet sinusta, oikeus
näiden tietojen poistoon ja oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus tehdä
valitus asianomaiselle valvovalle viranomaiselle.
Voit myös peruuttaa koska tahansa suostumuksesi, jonka olet antanut meille henkilötietojesi
käsittelemiseksi.
Käyttääksesi yllä mainittuja oikeuksiasi tai peruuttaaksesi suostumuksesi, ota yhteyttä: Venator P&A
Finland Oy, Tiaanitie, Fl-28840 Pori; henkilöstöosasto; Irma Salo; sähköposti:
irma_salo@venatorcorp.com; puhelin: +358 50 389 3426

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, joihin ei ole vastattu tässä
tietosuojaselosteessa, voit ottaa yhteyttä myös Tietosuojatiimiimme: privacy@venatorcorp.com

