
REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

REKISTERINPITÄJÄ 
FIM Työllistäminen I Ky 
Y-tunnus 3103382-5 
Mikonkatu 9 A 
00100 Helsinki 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
Juha Kuisma 
info@tyosib.fi 
Puh. 09 613 4600 (pvm/mpm), arkisin 8.30–16.30.  

REKISTERIN NIMI 
Työ-SIB -työllistämisohjelman hakijoita ja palveluntarjoajien yhteyshenkilöitä koskevia 
tietoja sisältävä rekisteri. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Työ-SIB -työllistämisohjelman asiakkaiden 
eli ohjelmaan hakijoiden ja palveluntarjoajien yhteen saattaminen sekä siihen 
toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, 
asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: hakijan perustiedot, kuten nimi, 
yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot), syntymäaika, henkilötunnus, 
ammatti ja koulutustausta, TE-toimiston asiakkuutta ja työttömyyden kestoa koskevat 
tiedot.  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Hakija ja palveluntarjoajan yhteyshenkilö itse, asiakassuhteen käynnistymisen 
yhteydessä.  

 



TIETOJEN LUOVUTUS 
Rekisteriin tallennettuja hakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan hakijan antaman 
suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän alihankkijoina oleville palveluntarjoajalle.  

FIM Työllistäminen I Ky ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin 
edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty 
rekisteröidyn suostumusta. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita 
EU/ETA-alueen sisällä FIM Työllistäminen I Ky:n ulkopuolisten alihankkijoiden 
palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla 
henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

REKISTERIN SUOJAUS 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin 
keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin 
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin 
erikseen määritelty käyttöoikeus. 

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä 
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella: 

FIM Työllistäminen I Ky 
Henkilörekisteriyhteyshenkilö Juha Kuisma 
Mikonkatu 9 A 
00100 HELSINKI 

tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai 
täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta 
tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta. 

 

 


