
Tietosuojalauseke hakijoiden hallinnointiprosessille Bosch-konsernissa 
 

Haluamme sinut joukkoomme 
 
Tässä tietosuojalausekkeessa tiedotamme sinulle, miten henkilötietojasi käsitellään hakijoiden 
hallinnointiprosessissa Boschilla. Lisäksi kerromme sinulle tietosuojalainsäädäntöön perustuvista 
oikeuksistasi. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 
luonnolliseen henkilöön, kuten syntymäpäivä, osoite- tai laskutustiedot, ja tiedot, jotka koskevat erityisesti 
heidän identiteettejään.  
 
Hakijoiden hallintajärjestelmään syöttämiäsi henkilötietoja käsittelevät Bosch-konsernin asianomaiset 
oikeushenkilöt tarkoituksenaan täyttää avoimet työpaikat yhdessä Bosch-konsernin yrityksistä.. 
 
Bosch-konsernissa avoimien työpaikkojen täyttämisprosessiin osallistuu useita jäseniä 
henkilöstöosastoiltamme yhdessä vastaavien johtajien kanssa ja tarvittaessa myös rekrytointiprosessista 
vastaavan osaston jäseniä. Koska nämä henkilöt voivat kuulua Bosch-konsernin eri yrityksiin, tietojasi 
saatetaan välittää Bosch-konsernin sisällä kaikkialla maailmassa 
 
Bosch kunnioittaa yksityisyyttäsi 
 
Henkilötietojesi suojaaminen ja kaikkien liiketoimintaamme liittyvien tietojen turvallisuuden takaaminen on 
meille tärkeä asia. Otamme nämä seikat huomioon kaikissa liiketoimintaprosesseissamme. Henkilötietoja, 
jotka kerätään hakiessasi verkon välityksellä, käsitellään luottamuksellisesti ja tiukasti lakisääteisten 
määräysten mukaisesti. 
 
Tietosuoja ja tietoturva ovat olennainen osa yrityspolitiikkaamme. 
Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Bosch-konsernin yritys, jolle jätät hakemuksesi, on vastuussa tietojesi käsittelystä. Löydät Bosch-yritysten 
yhteystiedot Liitteestä 1. 
 
 
Alla on Bosch-konsernin tietosuojavastaavan Matthias Goebel, (Corporate Data Privacy and Information 
Security) yhteystiedot: 
Mr. 
Matthias Goebel 
Group Data Privacy Officer 
Information Security and Data Privacy, Robert Bosch Group (C/ISP) 
Robert Bosch GmbH 
P.O. Box: 30 02 20 
70442 Stuttgart 
GERMANY 
 
tai 
 
Mail to: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com 
 
Käyttääksesi oikeuksiasi tai ilmoittaaksesi tietosuojatapauksesta käytä seuraavaa linkkiä: 
 
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 
 

 
Rekrytointiportaalissamme ilmoitettuihin työpaikkoihin hakeminen 
 
Helpoin tapa hakea työpaikkaa Boschilla on suora hakemus jossakin rekrytointiportaalissamme 
mainostettuun tehtävään. Hakemuksesi arvioidaan sisäisten prosessiemme mukaan. 

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com


Paperiset hakemukset syötetään manuaalisesti hakijoiden hallintajärjestelmäämme ja palautetaan sitten 
sinulle tai tuhotaan. Saat sähköpostiviestin, jonka avulla voit aktivoida hakemuksesi, kun se on syötetty 
manuaalisesti järjestelmään. Jos et aktivoi hakemustasi 30 päivän kuluessa, tietosi poistetaan hakijoiden 
hallintajärjestelmästämme ja sinut poistetaan valintaprosessista. 
Sinulla on myös mahdollisuus käyttää omaa henkilökohtaista verkostoasi ja lähettää hakemuksesi Bosch-
konsernin työntekijän kautta. Välitä vain ansioluettelosi työntekijällemme, joka sitten siirtää sen hakijoiden  
hallintajärjestelmään. Saat sitten sähköpostiviestin, jonka avulla voit aktivoida hakemuksesi. Jos et aktivoi 
hakemustasi 30 päivän kuluessa, tietosi poistetaan hakijoiden hallintajärjestelmästämme ja sinut 
poistetaan valintaprosessista. Voimme tunnistaa, että Boschin työntekijä on suositellut sinua. Kyseinen 
työntekijä voi nähdä yhteenvedon hakemuksesi tilasta, mutta hän ei voi nähdä tarkempia tietoja 
hakemusprosessistasi. 
 
Pidämme sinut ajan tasalla hakemuksesi tilasta sähköpostitse. Voit vapaasti muokata tietojasi tai 
peruuttaa hakemuksesi milloin tahansa hakuprosessin aikana. Tätä varten tarvitset SmartRecruiters-
profiilin, jonka voit luoda SmartRecruiters-sivustolla. 
Hakuprosessin aikana saat ilmoituksen sähköpostitse muista avoimista työpaikoista, jotka saattavat 
kiinnostaa sinua. Tarvittaessa saatamme myös tarjota sinulle jäsenyyttä Boschin hakijayhteisössä. 
 
Jäsenyys Boschin hakijayhteisössä 
Jos sinut on kutsuttu liittymään johonkin Bosch-hakijayhteisöistämme, voit julkaista henkilötietosi kaikille 
Bosch-konsernin HR-osastoille. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä kutsun tähän yhteisöön. Jos hyväksyt, 
se antaa meille mahdollisuuden ilmoittaa sinulle tulevista avoimista työpaikoista ja laittaa henkilötietosi 
saataville näitä avoimia työpaikkoja varten. Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus ottaa suoraan 
yhteyttä HR-päälliköihin ja saada rekrytointimarkkinointitietoa ja kutsuja tapahtumiin. Voit poistaa profiilisi 
Boschin hakijayhteisöstä milloin tahansa. 
 
Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
 
Seuraavat ovat käsiteltävien henkilötietojen pääryhmät: 
 
- Perustiedot (esim. nimi, syntymäaika, kansallisuus, asuinpaikka) 
- Asiakirjat (esim. suositukset, todistukset, ansioluettelot) 
- Matkakulujen korvaaminen (esim. pankkitilitiedot) 
- Viestintätiedot (esim. sähköpostiosoite, (matka)puhelinnumero, käyttäjätunnus, ääni- ja videotallenteet) 
- Tallennetut lokitiedot IT-järjestelmiä käytettäessä 
 
 
Näihin saattaa sisältyä myös erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten terveyttä koskevia tietoja. 
 
Henkilötietojen lähteet 
 
Pääsääntöisesti henkilötietosi kerätään suoraan sinulta hakemusprosessin aikana. 
 
Kun erityisen arkaluonteisia paikkoja täytetään, hakemuksesi tietojen ja taustan tarkistus voi olla tarpeen. 
Tämän tarkastuksen tulos dokumentoidaan hakijoiden hallintajärjestelmässä. Jos taustan tarkistus 
vaaditaan, tästä ilmoitetaan selvästi työpaikkailmoituksessa. Nämä tarkastukset suoritetaan paikallisten 
laillisten säädösten mukaisesti. Tätä varten käytetään vain huolella valittuja palveluntarjoajia. 
Hakuprosessiin Junior Managers Program -ohjelmaan voi liittyä ääni- ja videotallenteiden toimittaminen. 
Jos tällaisia toimituksia edellytetään, siitä ilmoitetaan selvästi työilmoituksessa. Nämä tarkastukset 
suoritetaan paikallisten laillisten säädösten mukaisesti. Tätä varten 
tarkoitukseen käytetään vain huolella valittuja palveluntarjoajia. 
  



Tietojen siirto rekrytoinnin yhteydessä 
 
Jos rekrytoimme sinut johonkin tehtävään, tietosi siirretään hakijoiden hallintajärjestelmästämme 
meidän henkilöstöhallinnon järjestelmiin, joissa tiedot tallennetaan työntekijätiedoiksi ja käsitellään 
vastaavasti. 
Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet 
Me ja ulkopuoliset palveluntarjoajat joille annamme toimeksiantoja, käsittelemme henkilötietojasi EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), sekä kansallisten tietosuoja- ja muiden soveltuvien kansallisten 
lakien mukaisesti.  Tietojasi käsitellään erityisesti hakijoiden hallinnointiprosessin aikana varauduttaessa 
työsuhteeseen Bosch-konserniin kuuluvan yrityksen kanssa. 
 
Pääasiallinen oikeusperuste tätä tarkoitusta varten on GDPR artikla 6 kappale 1(b) (“sopimuksen 
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn (tässä tapauksessa hakijan) 
pyynnöstä”); muut oikeusperusteet ovat: 
 
- GDPR artikla 6 kappale 1(a) (suostumus): esim. Bosch hakijoiden yhteisö osana hakijoiden 
hallinointijärjestelmää 
- GDPR artikla 6 kappale 1(f) (oikeutettu etu): esim. HR arvioinnit (ohjaus, erittelevä raportointi) 
 
 
Erityiset henkilötietoryhmät 
 
Mikäli GDPR artiklan 9 kappaleen 1 mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (esim. terveyttä koskevat tiedot) 
käsitellään, tällainen käsittely suoritetaan GDPR:n artiklan 9 kappaleen 2(b) mukaisesti. Lisäksi näiden 
tietojen käsittely saattaa olla tarpeen työkykysi arvioimiseksi GDPR:n artiklan 9 kappaleen 2(h) 
mukaisesti. 
 
 
Tietojen luovuttaminen 
 
Vain hakuprosessissa mukana olevilla henkilöillä (esim. rekrytoivan osaston johtajat ja henkilöstö, HR 
työntekijät ja henkilöstön edustajat) on pääsy henkilötietoihisi siinä Bosch-konsernin yrityksessä, johon 
olet hakenut. Hakemustietoihisi saatetaan luovuttaa myös muille osapuolille, jos sinua pidetään sopivana 
toiseen vapaaseen paikkaan Bosch-konsernissa. Sinulle ilmoitetaan tästä sähköpostitse ja 
suostumuksesi tarvitaan jokaisen uuden hakemuksen aktivoimiseksi. 
 
Luovutamme henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle vain, jos se on hakemisen kannalta tarpeen, jos 
meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu tähän luovuttamiseen tai jos olet antanut 
suostumuksesi. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löytyvät osiosta "Käsittelytarkoitukset ja 
oikeusperusteet." Myös muut Bosch-konsernin yritykset voivat olla kolmansia osapuolia. Jos tiedot 
luovutetaan kolmansille osapuolille oikeutetun edun perusteella, tällaiset tapaukset selitetään 
tietosuojalausunnossa. Joissakin tapauksissa käytämme myös eri palveluntarjoajien palveluita 
täyttääksemme sopimus- ja / tai lakisääteiset velvoitteet. Löydät luettelon näistä alihankkijoista ja 
palveluntarjoajista osiosta "Alihankkijat ja palveluntarjoajat (tietojen käsittelijät))." Lisäksi voimme 
luovuttaa henkilötietojasi muille vastaanottajille Bosch-konsernin ulkopuolelle edellyttäen, että tämä on 
välttämätöntä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi . 
 
Alihankkijat ja palveluntarjoajat (tietojen käsittelijät) 
 
Olemme valinneet palveluntarjoajamme huolellisesti ja valvomme niitä säännöllisin väliajoin erityisesti  
varmistaaksemme, että ne käsittelevät henkilötietojasi huolellisesti ja säilyttävät ne turvallisesti. 
Me velvoitamme kaikki palveluntarjoajamme huomioimaan luottamuksellisuuden ja noudattamaan 
lakisääteisiä määräyksiä. 
 
Myös muut Bosch-konserniin kuuluvat yritykset voidaan määritellä palveluntarjoajiksi. Seuraavassa 
taulukossa esitetään alihankkijat ja palveluntarjoajat, joiden kanssa meillä on jatkuva liikesuhde: 



 
Palveluntarjoaja Käsittelyn tyyppi 
SmartRecruiters GmbH 
Dircksenstrasse 47 
10178 Berlin, Germany 
SmartRecruiters SP. Z o.o. 
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland 
SmartRecruiters Inc. 
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA 
Pilvipalvelun tarjoaminen ja jatkuva kehittäminen (Software as a Service) edellä mainittua käsittelyä varten. Toimitettujen 
henkilötietojen käsittely.Viasto GmbH 
Badstr. 20, 13357 Berlin 
Deutschland 
Videohaastatteluiden henkilötietojen käsittely 
Signum GmbH 
Rungestrasse 19 
10179 Berlin, Germany 
Processing of personal data for background checks 
Amazon Web Services Inc. 
10 Terry Avenue 
North Seattle, WA 98109-5210, USA 
Pilvipalvelun teknisen infrastruktuurin tarjoaminen ja operointi 
(Platform as a Service) 
SendGrid Inc. 
1801 California Street 
Suite 500 
Denver, Colorado 80202, USA 
Boschin ja hakijan välisen sähköpostiviestinnän käsittely 
Text Kernel BV 
Nieuwendammerkade 28A17 
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB 
The Netherlands 
CV:n jäsentämissovelluksen tarjoaminen, operointi ja jatkuva kehittäminen 
I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH 
Lina-Ammon-Str. 19 
90471 Nürnberg 
Henkilötietojen käsittely videohaastatteluista / valintaprosessi 
 
 

Luovuttaminen vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella 
 
Luovutamme henkilötietojasi alihankkijoille, palveluntarjoajille tai Bosch-konsernin yrityksille, jotka 
sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella vain, jos EU komissio on vahvistanut, että 
kyseisessä kolmannessa valtiossa on asianmukainen tietosuojan taso tai jos muut asianmukaiset takeet 
(esim. sitovat yrityssäännöt tai sopimukselliset EU vakiolausekkeet) ovat voimassa. 
 
Pyynnöstä toimitamme sinulle luettelon vastaanottajista kolmansissa valtioissa ja kopion erikseen 
sovituista säännöksistä, joilla varmistetaan asianmukainen tietosuojataso. Yhteystiedot tähän 
tarkoitukseen löytyvät yllä kohdasta ”Rekisterinpitäjän ja tietosuojavaltuutetun yhteystiedot”. 
 
 
 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat 
 
Poistamme henkilötietosi heti, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin tai meillä ei enää 
ole oikeutettua etua niiden säilyttämiseen. Hakuprosessin päätyttyä henkilötietosi tallennetaan edelleen, 
jos olemme lainsäädännön mukaisesti velvoitettuja tällaiseen tallentamiseen. Lisäksi henkilötietojasi 
voidaan tallentaa sen ajan, jona meitä vastaan voidaan esittää kanteita. Jos olet jonkin Boschin 
hakijayhteisön jäsen, voit poista profiilisi itse milloin tahansa. 
  



Turvallisuus tietojenkäsittelyn aikana  
 
Teemme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme asianmukaisen 
turvallisuustason ja suojataksemme henkilötietojasi, erityisesti tahattoman tai laittoman tuhoamisen, 
manipuloinnin, häviämisen, muuttamisen, tai kolmansille osapuolille luovuttamisen tai luvattoman pääsyn 
riskeiltä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan turvatoimiamme ja 
pidämme ne ajan tasalla. 
 
 
Rekisteröityjen oikeudet 
 
Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä 
yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.Oikeus tietojen saamiseen:Sinulla 
on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada 
tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.  
 
Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:  
Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ 
täydentämään tai poistamaan tietojasi. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai 
kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin 
tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa). 
Käsittelyn rajoitukset:  
Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä. 
 
Tietojen käsittelyn kieltäminen: 
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi 
käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle 
suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat. 
 
Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen "oikeutettu intressi“ yhteydessä:: 
 
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on 
olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten 
määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi 
painavammat. 
 
Suostumuksen peruminen: 
 
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden 
osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka. 
 
Tietojen siirrettävyys:: 
Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa 
jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ 
vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle 
  



Valitusoikeus valvontaviranomaiselle: 
Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden 
tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai Saksan liittovaltion tietosuoja-asioista tai 
Bosch-konsernia valvovalle tietosuojaviranomaiselle Bosch-konsernin vastuullinen viranomainen on:.Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Office address: 
Königstrasse 10a 
70173 Stuttgart, Germany 
Postal address: 
P.O. Box 10 29 32 
70025 Stuttgart 
GERMANY 
Phone: +49 (0)711/615541-0 
Fax: +49 (0)711/615541-15 
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de 


