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1
Rekisterin-
pitiijii

Kuluttajariitalautaku nta

Osc*e

PL 306, 00531 Helsinki Kdiyntiosoite: Hdmeentie 3, 3 krs.

M u d yhteyst pld (sin. puhdiruift +d(a a sahkopcticcite)

010 3665200, 010 86330, kri l@oikeus.f i

2
Yhteyshenki-
lii rekisteriii
koskevissa
asioissa

Pdiiisihteeri Paiivi Korpiola

PL 306, 00531 Helsinki Kiiyntiosoite: Hdmeentie 3, 3 krs.

M u Ln yhbyst ield (sh. trr hdiruift aakaa sahkdpctGcite)

010 3665200, 01 0 86330, kril@oikeus.fi

3
Rekisterin
n i m i

Viran- ja gonhakijoiden rekisteri

4
Henkil6tieto-
ien kiisittelyr
tarkoifus

Hen kil6ston valinta kuluttajariitalautakuntaan

5
Rekisterin
tietosisiltd

Hakemuksiin sisdiltyvdrt tiedot
- hakijan yksi lcii ntitiedot ( n i mi, yhteystiedot)

-henkilotunnus siseftyy nimikirjaan ja usein koulu- ja tyotodistuksiin
- hakijan hakemuksessaan toimittamat tiedot itsestdidin ja toiminnastaan, esim.

- nimikirja taiansioluettelo (CV)
- koulu- ja opintotodistukset
- tycitodistukset
- muut hakijan mahdollisesti toimittamat todistukset ja asiakirjat sekd antamat tiedot
- mahdolliset tyonhakijan suostumuksella hankitut suositukset
- mahdolliset tyon hakijan suostumuksella hankitut luotettavu utta koskevat
tarpeelliset tiedot

6
Sidnntin-
mukaiset
tietolShteet

- tyon hakija
- hakijan suostumuksella ty6nhaun kannalta tarpeellisia tietoja voidaan hankkia

muista tietoldhteistd



REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
sddnndnmu-
kaiset luovu-
tukset

Ei sddnnonmukaisia luovutuksia. Hakemusasiakirjat ovat viranomaisten toiminnasta
annetun lain (Julkl) tarkoittamia asiakirjoja, jotka annetaan ndhtdvdksi pyydettdiessdi.
Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettdiessdi Julkl:n 13 ja 16 $:ssii sdididettyjen
edellytysten mukaisesti. Salassapidettdividi tietoja annetaan ndihtdivdiksija luovutetaan vain
asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

8
Tietojen siir-
to EU:n tai
ETA:n ulko-
puolel le

Eitietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Julkisten asiakirjojen ja tietojen kdsittelyssti huolehditaan, ettei hakijoiden yksityisyytta
perusteettomasti vaaranneta. Asiakirjoja kdrsittelevdt vain ne, joiden tehtZiveit sitdi
edellyttdivdit. Salassa pidettiiv€it tiedot suojataan sivu | | isi lta.

B ATK la kasitdEiva teid

Hakemusasiakirjoja ei tallenneta stihkoisesti diaariin.


