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INCYTE-TIETOSUOJASELOSTE  
TYÖNHAKIJAT 

EUROOPAN UNIONI 

 
Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä henkilötietojasi keräämme ja miten käsittelemme niitä, kun 
haet töitä Incyteltä. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa myös, mitä muita henkilötietojasi keräämme 
ja miten käsittelemme niitä, jos hakemuksesi johtaa työsuhteeseen. 
 
Kun keräämme henkilötietojasi 
 käytämme tai edellytämme asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä (kuten 

monimenetelmäinen  salasanan  todentaminen,  salaus,  käyttörajoitukset  jne.)  suojellaksemme 
henkilötietojasi väärinkäytöltä tai luvattomalta muuttamiselta, häviämiseltä tai käsiksi pääsyltä 

 keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joita varten keräsimme ne 
 keräämme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme 
 pidämme henkilötietosi ajan tasalla ja varmistamme niiden paikkansapitävyyden.  

 
Tätä tietosuojaselostetta muutettiin 11.9.2020. 
 
 

Mitä henkilötietoja keräämme ja käytämme? 
 

1) Työnhakijat 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja: 

 henkilökohtaiset  tietosi  –  esimerkiksi  nimesi,  kansallisuutesi,  mahdollinen  toinen 
kansallisuutesi,  henkilökohtaiset  yhteystietosi  (esim.  kotiosoite,  puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) ja nykyinen työroolisi  

 pätevyytesi – koulutus (sertifikaatit, todistukset, tutkinnot), ammatillinen kokemus, osaamasi 
kielet, muut pätevyytesi ja taitosi  

 maahanmuutto tai työlupa – laillinen oikeutesi työskennellä tietyssä paikassa 

 arviointitiedot – esimerkiksi haastattelun muistiinpanot tai testitulokset 

 tarkastus‐ ja vahvistustiedot – esimerkiksi suositukset 

 muut  mahdolliset  henkilötiedot,  jotka  päätät  antaa  Incyten  henkilökunnalle  haku‐  tai 
haastatteluprosessin  aikana  joko  suullisesti  tai  kirjallisesti, mukaan  lukien  erityisesti muut 
mahdolliset tiedot, jotka annat CV:ssä tai ansioluettelossa 

 epäviralliset  tiedot,  mukaan  lukien  mielipiteitä  koskevat  tiedot,  jotka  syntyvät  haku‐  tai 
haastatteluprosessin aikana. 

 Keräämme näitä henkilötietoja seuraavista syistä: 

 arvioidaksemme sopivuuttasi ja soveltuvuuttasi mahdolliseen työsuhteeseen kanssamme 

 varataksemme ja suorittaaksemme haastatteluja ja testejä; ja 

 valitaksemme hakijan palkattavaksemme. 
 Käsittelemme  henkilötietojasi  tehdäksemme  kanssasi  työsopimuksen,  jos  sinut  valitaan 

hakijoiden joukosta. 
 Käsittelemme henkilötietojasi myös, jos annat luvan niiden säilyttämiseen pidemmän aikaa siinä 
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tapauksessa, jos hakemuksestasi ei synny työsopimusta, mutta haluat meidän harkitsevan sinua 
automaattisesti muihin  tulevaisuudessa  haettavaksi  tuleviin  työpaikkoihin.  Kysymme  haluatko 
meidän toimivan näin, kun saamme ensimmäisen hakemuksesi ja säilytämme tiedot ainoastaan 
niin pitkään kuin lain mukaan saamme tai meidän lain mukaan täytyy, kuten alla on selitetty. 

 
2) Työpaikan saaneet hakijat 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja, mutta vain sen mukaan, mikä on tarpeellista, 

sallittua tai vaadittua paikallisen lain mukaisesti: 

 henkilökohtaiset tietosi – syntymäaika, sukupuoli  

 maahanmuutto tai työlupa – henkilötunnus, sosiaaliturva‐ tai kansallinen vakuutusnumero, 
viisumi tai työlupa 

 tarkastus‐  ja  vahvistustiedot  –  syntymätodistus,  ajokortti,  taustatarkistustiedot  (mukaan 
lukien  julkisesti  saatavilla  olevat  tiedot  ja  julkiset  sosiaalisen  median  profiilit), 
rikosrekisteriote.  

 Keräämme näitä henkilötietoja seuraavista syistä: 

 Tarkastaaksemme soveltuvuutesi työhön. 

 Pyytääksemme tietoja rikosrekisteristä (lain niin salliessa). 

 Tehdäksemme kanssasi työsopimuksen. 
 Käsittelemme henkilötietojasi  tehdäksemme  kanssasi  työsopimuksen  ja  tarjotaksemme  sinulle 

työsuhde‐etuja  jne.  Kerromme  enemmän  siitä,  miten  henkilötietojasi  käsitellään, 
perehdyttäessämme sinua yhtiön toimintaan.  

 
 

Täytyykö sinun antaa meille henkilötietojasi? 
 

Sinun ei tarvitse antaa henkilötietojasi, mutta meidän täytyy kerätä tiettyjä tietoja sinusta, jotta voit hakea 
meiltä töitä. Kaikki meille jakamasi henkilötiedot on annettu vapaaehtoisesti työnhakijana hakiessasi töitä 
Incyteltä  tai  Incyten  tytäryhtiöltä  tai  saatuasi  töitä  Incyteltä  tai  Incyten  tytäryhtiöltä  työsopimuksen 
solmimista edeltävän prosessin aikana. 
 
  

Miten käytämme henkilötietojasi? 
 

Automaattinen  päätöksenteko  ja  profilointi:  tämä  tarkoittaa  sitä,  että  päätös  tehdään  puhtaasti 
henkilötietojesi  automaattisen  käsittelyn  perusteella  esim.  tietokoneohjelman  koodia  tai  algoritmia 
käyttäen,  joka  ei  vaadi  ihmisen  väliintuloa  ja  joka  tuottaa  sinuun  liittyviä  tai  sinuun  merkittävästi 
vaikuttavia  laillisia vaikutuksia.   Me käytämme joskus, mutta emme aina,  tällaisia keinoja hakemuksesi 
seulomiseksi, jos et vastaa tiettyjä objektiivisia kriteerejä, joita vaaditaan tehtävässä ja jotka on esitetty 
työn kuvauksessa, kuten esim. kokemus, pätevyys, koulutustaso, kokemus alalla.  Saatamme käyttää näitä 
keinoja myös hakemuksesi  tason määrittelemisessä  (profiloinnissa).  Jos käytämme näitä keinoja, sinua 
pyydetään vastaamaan esiseulontakysymyksiin täyttäessäsi hakemuksen verkkosivuillamme.  Sinulla on 
oikeus  vastustaa  vastaustesi  käyttämistä  tällä  tavalla  ja  voit  pyytää,  että  ihminen  lukee  hakemuksesi 
tämän prosessin sijaan tai sen lisäksi.  Tee näin ottamalla yhteyttä Incyten tietosuojavastaavaan alla olevia 
yhteystietoja käyttäen. Kerromme etukäteen, jos käytämme profilointia millään muulla tavoin. 
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Henkilötietojen lähteet 
 

Annat meille suurimman osan käsittelemistämme henkilötiedoistasi täyttäessäsi hakemuksen rekrytointia 
koskevalla  verkkosivullamme,  mutta  joskus  saamme  osan  henkilötiedoistasi  työnvälitystoimistosta, 
ammatillisesta  sosiaalisesta  verkostosta,  nykyiseltä  työntekijältä  suosituksena  tai  ottamalla  sinuun 
suoraan  yhteyttä  postitse  tai  sähköpostitse.  Rekrytointiprosessin  aikana  saatamme  myös  pyytää 
suosituksia  kolmansilta  osapuolilta  esim.  toimittamiesi  suositusten  perusteella,  ja  saatamme  myös 
käyttää  kolmansien  osapuolien  seulonta‐  ja  arviointiprosesseja  varmistaaksemme,  että  voit  laillisesti 
tehdä töitä kanssamme. 
 
 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? 
 

Incyte luovuttaa henkilötietojasi:  
 
 Muille yrityksille maailmanlaajuisessa Incyte‐konsernissa riippumatta sijainnista (luettelo kaikista 

Incyte‐yrityksistä  löytyy  osoitteesta:  http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx) 
tehdäksemme  päätöksiä  hakemukseesi  liittyen  tai,  jos  olet  antanut  siihen  luvan,  tulevissa 
hakuprosesseissa. Incytessä henkilötietoihisi on pääsy työnhaussa mukana olevilla esimiehillä ja 
muilla soveltuvilla kollegoilla, jotka ovat vastuussa mahdolliseen työpaikkaasi Incytellä liittyvästä 
johtamisesta tai päätöksenteosta, tai ne voidaan välittää tällaisille henkilöille sisäisesti  tarpeen 
mukaan.  

 
 Kolmansille  osapuolille,  jotka  tukevat  rekrytointiamme  ja  palkattavien  hakijoiden  kohdalla 

palkkaukseen  ja  perehdyttämiseen  liittyviä  toimia.    Nämä  kolmannet  osapuolet  voivat  saada 
pääsyn tai vain säilyttää henkilötietojasi tai voivat tukea ja ylläpitää rekrytointijärjestelmämme. 
Incyte edellyttää, että nämä kolmannet osapuolet käsittelevät heille mahdollisesti  luovutettuja 
henkilötietoja  soveltuvien  lakien  mukaisesti,  mukaan  lukien  tietojen  luottamuksellisuus  ja 
turvallisuus. Tämä Incyten puolesta tapahtuva käsittely suoritetaan myös noudattaen Incyten ja 
palveluntarjoajien välillä olevia sopimusvelvoitteita. 

 
 Kolmansille  osapuolille,  kuten  valtion  viranomaisille,  sääntelyviranomaisille  tai  julkisille 

viranomaisille, mutta ainoastaan näiden tahojen vaatiessa luovuttamista. 
 
 

Missä henkilötietojasi käytetään tai säilytetään? 
 

Siirrämme henkilötietojasi toisiin maihin Euroopan unionin ulkopuolelle.  
 

1. Henkilötietosi  siirretään  esimerkiksi  Sveitsiin,  jota  pidetään  soveltuvia 
tietosuojastandardeja  noudattavana  maana  (katso  lisätietoja  täältä:  http://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).  
 
2.  Maihin, joiden tietosuojastandardeja Euroopan Unioni ei ole katsonut riittäviksi; näihin 
maihin kuuluvat Yhdysvallat, Yhdistyneissä kuningaskunnissa, Intia ja Kiina.  Näissä tapauksissa 



 

EU‐rekrytointi‐ilmoitus 11.9.2020 

 
 

varmistamme, että kaikki henkilötietojesi vastaanottajat ovat sopimusperusteisesti sitoutuneet 
Europan unionin tietosuojastandardeihin. 

 
 

Kuinka kauan henkilötietojasi käytetään ja säilytetään? 
 

Incyte  käyttää  ja  säilyttää  henkilötietojasi  niin  pitkään  kuin  on  tarpeen  rekrytointiprosessin 
hallinnoimiseksi tai palkattavien hakijoiden kohdalla työsopimuksen solmimiseksi. Yleinen käytäntömme 
on säilyttää hakijoiden henkilötiedot vain niin pitkään kuin sitä vaaditaan niiden keräämisen tarkoituksen 
täyttämiseksi, jonka olemme määrittäneet olevan kaksi vuotta.  Joissain tapauksissa lailliset tai sääntelyyn 
perustuvat  velvollisuudet  edellyttävät  meitä  säilyttämään  tietyt  tiedot  määrätyn  ajanjakson  ajan  tai 
sallivat  meidän  säilyttää  tietyt  tiedot  määrätyn  ajanjakson  ajan,  mukaan  lukien  rekrytointiprosessin 
loppumisen jälkeen (joksi olemme määrittäneet palkatun hakijan koeajan päättymisen):  
 
 Alankomaissa – neljä viikkoa 
 Portugalissa – viisi vuotta 
 Saksassa – kuusi kuukautta. 

 
Määritämme säilytysajan sen maan mukaan, jossa hakemasi työpaikka sijaitsee. 
 
Joissain tapauksissa saatamme säilyttää henkilötietojasi myös voidaksemme ratkaista ajoittain syntyviä 
kyselyitä tai kiistoja, mutta jos teemme näin, ilmoitamme asiasta sinulle erikseen.  
   
 

Mitä oikeuksia sinulla on? 
 

Sinulla  on  useita  oikeuksia,  jotka  liittyvät  suorittamaamme  henkilötietojesi  käyttöön.    Joidenkin 
oikeuksien käyttömahdollisuus riippuu henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteesta ja tiettyjä ehtoja ja 
rajoituksia voidaan myös soveltaa oikeuksiisi.  Sinulla saattaa olla oikeus 
 
 saada pääsy henkilötietoihisi ja tietoihin siitä, miten ja millä perusteella kyseisiä henkilötietoja 

käsitellään 
 oikaista virheellisiä henkilötietoja (mukaan lukien oikeus saada puutteelliset henkilötiedot 

täydennettyä)  
 poistaa henkilötietojasi rajoitetuissa tilanteissa, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita 

varten niitä kerättiin tai käsiteltiin  
 rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, kun  

o henkilötietojen paikkansapitävyys kiistetään 
o käsittely on laitonta, mutta vastustat henkilötietojen poistamista 
o emme enää tarvitse henkilötietoja tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, mutta niitä 

tarvitaan oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 
 vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme 
 peruuttaa käsittelyä varten antamasi suostumus, kun käsittelyn oikeusperusteena on suostumus 
 vastustaa päätöksiä, jotka perustuvat ainoastaan automaattiseen käsittelyyn (siinä määrin, kun 

niitä on tehty)  
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 saada kopio henkilötiedoistasi siirrettävässä muodossa tai saada kopio siirrettyä toiselle 
rekisterinpitäjälle 

 saada lisätietoja suojatoimista, joiden nojalla henkilötietojasi siirretään ETA:n ulkopuolelle (jos 
siirretään) 

 tehdä valitus alla ilmoitetulle tietosuojaviranomaiselle. 
 
Saatamme pyytää  sinulta  lisätietoja  henkilöllisyytesi  varmistamiseksi  ja  turvallisuustarkoituksia  varten, 
ennen kuin luovutamme pyytämäsi henkilötiedot.  
 
 

Keneen voit ottaa yhteyttä oikeuksiisi liittyen? 
 

Rekisterinpitäjä:  Tahoa,  joka  määrittelee,  miksi  ja  miten  henkilötietojasi  käsitellään,  kutsutaan 
rekisterinpitäjäksi.  Rekrytointitapauksissa  tämä  on  se  Incyte‐organisaatio  tai  tytäryhtiö,  jolle  olet 
lähettämässä  hakemuksesi.  Luettelo  kaikista  Incyte‐yrityksistä  löytyy  osoitteesta: 
http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx.  ETA:n  ulkopuolella  sijaitsevien  Incyte‐
organisaatioiden  tai  tytäryhtiöiden  kohdalla  Incyte  on  valinnut  Incyte  Biosciences,  B.V:n  lailliseksi 
edustajakseen. 

 
Incyte‐tietosuojavastaava: privacy@incyte.com 

 
Tietosuojaviranomainen/valvontaviranomainen:  Tietosuojaviranomainen/valvontaviranomainen,  joka 
valvoo henkilötietojesi käsittelyä, on siinä maassa toimiva viranomainen, jossa se Incyte‐organisaatio tai 
tytäryhtiö, josta haet töitä sijaitsee tai se maa, jossa asut tai teet töitä.  Lisätietoa yhteydenotosta näihin 
viranomaisiin löytyy verkkosivulta https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en. 
 
 


