Linkki tietosuojaselosteeseen suomeksi

Privacy Statement
The Bayer company the position of which you are applying for is the controller of the personal data as
per the below list:
Bayer Nordic SE, Keilaranta 12, 02150 Espoo, Finland
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Finland
Bayer AB, Gustav III:s Boulevard 56, SE-169 26, Solna, Sweden
Bayer AS, Drammensveien 288, N-0283 Oslo, Norway
Bayer Norway AS, Drammensveien 288, N-0283 Oslo, Norway
Bayer A/S, Arne Jacobsens allé 13, DK-2300 Copenhagen, Denmark
Bayer OÜ, Lõõtsa 12, Tallinn 11415, Estonia
Bayer SIA, Skanstes iela 50, LV-1013, Rīga, Latvia
UAB Bayer, Sporto 18, LT-09238 Vilnius, Lithuania,
(hereinafter “us”, “our” and “we”), in its capacity as controller for the processing of your personal data,
wishes to provide you with information on the processing of your personal data.
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Purpose of processing and categories of personal data

We will process the following personal data for the following purpose:
• Recruitment purposes

In case you submit your application for the vacant position or via the open application form and
thus wish to be considered for the applied position, we process the personal data you submit in
connection with your application, e.g. your name, contact detail, job and education history, for the
recruitment purposes. The data in your application may also be used to consider you for other
open positions at Bayer than the one you applied for.
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2.1

Transfer of personal data
Commissioned processing

For the processing of your personal data, we will to some extent use specialized service contractors
who act as our data processors. Such service contractors are carefully selected and regularly monitored
by us. They will only process personal data in accordance with our instructions and on the basis of an
appropriate data processing agreement.

2.2

Third parties

Your personal data may be transferred to other Bayer legal entities that use the Taito application for
recruiting (listed at the beginning of the document) or to any other Bayer legal entity if necessary for the
recruitment process.

2.3

Third countries

Your personal data may be transferred to a country for which the European Commission has not
decided that it ensures an adequate level of data protection, and therefore we apply standard data
protection clauses adopted by the European Commission as well as other contractual measures to
ensure that your personal data is processed safely. You can obtain a copy of them by contacting our
Data Privacy Officer using the contact details set out below.
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Retention period

The data relating to an application to a specific open position, for the applicants who are interviewed
but not selected, the data is stored for 2 years. For open applications, applicants can select the retention
period for 3,6 or 12 months. The data of selected applicants is stored permanently.
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Legal basis for processing your personal data

Purpose

Legal basis

Explanation

Processing
personal data for
recruitment

Art. 6(1)(f)
General Data
Protection
Regulation

Our legitimate
interest to process
applicants personal
data
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Provision
of Consequences
personal data of failure to
required
provide
personal data
No
Not to be
considered for
the open
position

Information regarding your rights

You have the right to request information from us about your personal data, access to and rectification
or erasure of personal data or restriction of processing concerning your personal data or to object to
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processing as well as the right to data portability. You also have the right to lodge a complaint with the
data protection supervisory authority.
For any questions you may have with respect to data privacy or if you wish to exercise your rights,
please contact our company data privacy manager depending in which country you applied for the
position:
Bayer Nordic SE, Data Privacy Manager, PL 415, 20101 Turku, Finland, or send an e-mail to
tietosuoja@bayer.com
Bayer Oy, Data Privacy Manager, PL 415, 20101 Turku, Finland, or send an e-mail to
tietosuoja@bayer.com
Bayer AB, Data Privacy Manager, Box 606169, 169 26, Solna, Sweden, or send an e-mail to
dataskydd@bayer.com
Bayer AS, Data Privacy Manager, Box 193, 1325 Lysaker, Norway, or send an e-mail to
personvern@bayer.com
Bayer Norway AS, Data Privacy Manager, Box 193, 1325 Lysaker, Norway, or send an e-mail to
personvern@bayer.com
Bayer A/S, Data Privacy Manager, Arne Jacobsens allé 13, DK-2300 Copenhagen, Denmark, or send
an e-mail to databeskyttelse@bayer.com
Bayer OÜ, Data Privacy Manager, Lõõtsa 12, Tallinn 11415, Estonia, or send an e-mail to
andmekaitse@bayer.com
Bayer SIA, Data Privacy Manager, Skanstes iela 50, LV-1013, Rīga, Latvia, or send an e-mail to
datuaizsardziba@bayer.com
UAB Bayer, Data Privacy Manager, Sporto 18, LT-09238 Vilnius, Lithuania, or send an e-mail to
duomapsauga@bayer.com

This privacy statement was drafted: May 14th, 2019.

3

Tietosuojalausunto
Tällä asiakirjalla haluamme kertoa, miten Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku ja Bayer Nordic SE,
Keilaranta 12, 02150 Espoo (jäljempänä “Bayer” tai “me” ), rekisterinpitäjänä käsittelevät
henkilötietojasi. Se Bayer-yhtiö, jossa olevaa avointa työpaikkaa haet, on henkilötietojesi
rekisterinpitäjä.
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Käsittelyn tarkoitus ja henkilötietoryhmät

Käsittelyn tarkoitukset ja käsitellyt henkilötietoryhmät on kuvattu alla:
• Rekrytointi-tarkoitukset

Jos lähetät hakemuksesi avoinna olevaan työpaikkaan tai avoimen hakemuksen kautta ja täten
toivot tulla harkituksi hakemaasi työpaikkaan, käsittelemme hakemuksella lähettämiäsi
henkilötietoja, esim. Nimesi, yhteystietosi, työ- ja koulutushistoriasi, rekrytointitarkoituksiin.
Henkilötietojasi voidaan käyttää myös muiden kuin nimenomaisesti hakemasi avoimen työpaikan
täyttämiseksi Bayerilla.
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2.1

Henkilötietojen siirto
Palveluntarjoajat

Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös erikoistuneita palveluntarjoajia, jotka toimivat
henkilötietojen käsittelijöinä. Nämä palveluntarjoajat valitaan huolellisesti ja heitä valvotaan
säännöllisesti. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Bayerin ohjeiden mukaan ja
asianmukaisten tietojenkäsittelysopimusten perusteella.
2.2

Kolmannet osapuolet

Edellä mainittuja henkilötietoja voidaan siirtää Bayerin muille konserniyhtiöille, jotka käyttävät
Taito-sovellusta rekrytointiin (listattu englanninkielisen tietosuojalausunnon alussa), sekä muille
Bayer-yhtiöille sikäli kuin tämä on tarpeellista rekrytointiprosessia varten.
2.2

Kolmannet maat

Henkilötietosi voidaan siirtää maahan, jonka Euroopan komissio ei ole todennut takaavan riittävää
tietosuojan tasoa, ja siksi käytämme EU-komission hyväksymiä tietosuojalausekkeita ja muita
sopimusmenettelyjä varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti. Voit saada kopion
niistä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan alla olevien yhteystietojen avulla.
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Säilytysaika

Sellaisten henkilöiden tietoja, ketkä hakevat tiettyyn avoinna olevaan tehtävään, mutta he eivät tule
valituksi, säilytetään 2 vuotta. Avoimia hakemuksia säilytetään hakijan oman valinnan mukaisesti 3, 6
tai 12 kuukautta. Valittujen henkilöiden henkilötiedot säilytetään pysyvästi.
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Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle

Tarkoitus

Oikeusperuste

Selitys

Henkilötietojen
toimittaminen
vaaditaan

Henkilötietojen
toimittamatta
jättämisen
seuraukset

Henkilötietojesi käyttö
rekrytointitarkoituksiin

tietosuojaasetuksen artikla
6(1)(f)

Oikeutettu
etumme käsitellä
hakijoiden
henkilötietoja

Ei

Henkilöä ei
voida harkita
avoimeen
työpaikkaan
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Tietoa oikeuksista

Sinulla on oikeus pyytää meiltä tietoja henkilötiedoistasi, nähdä henkilötietosi ja oikaista niitä tai pyytää
niiden poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä [sekä oikeus
tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen]. Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu
tietosuojaviranomaiselle.
Jos sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sen
Bayer-yrityksen tietosuojavastaavaan, jonka avointa työpaikkaa hait:
Bayer Nordic SE, tietosuojavastaava, PL 415, 20101 Turku, tai sähköpostitse tietosuoja@bayer.com
Bayer Oy, tietosuojavastaava, PL 415, 20101 Turku, tai sähköpostitse tietosuoja@bayer.com

Tämä tietosuojalausunto on laadittu: 15.05.2019
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