Henkilötietolain (523 /1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
henkilön identifioivissa arviointitutkimuksissa arvioiduista henkilöistä
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Corporate Spirit Oy
Postiosoite: Läntinen Pitkäkatu 21-23 C, 20100 Turku / Metsänneidonkuja 8, 02130 Espoo
Puhelin: 02 2743 100 / 09 4520 730

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Nimi: Hannu Salmensaari
Asema: People & Business Development Director
Puhelin: 02 2743 100

3. Rekisterin nimi
Rekisteri Corporate Spirit Oy:n henkilön identifioivissa arviointitutkimuksissa arvioiduista henkilöistä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä on henkilöt, joita on arvioitu Corporate Spirit Oy:n tekemissä 360-esimies- ja 270-asiantuntijaarvioinneissa sekä muissa henkilön identifioivissa arviointitutkimuksissa. Henkilöiden tietoja säilytetään
Corporate Spirit Oy:n Cixtranet®-tutkimusalustassa. Henkilörekisteri on muodostettu arviointitutkimuksen
tulosten liittämiseksi oikeaan henkilöön oikeassa organisaatiossa.

5. Rekisterin tietosisältö
Kuhunkin rekisterissä olevaan henkilöön on liitetty seuraavat tiedot:
• henkilön edustama organisaatio
• arviointiajankohta
• henkilöä arvioineiden henkilöiden määrä ja heidän asemansa suhteessa arvioituun henkilöön sekä
yhteistyön pituus arvioidun henkilön kanssa
• arvioinnin tulokset, jotka on esitetty keskiarvotietoina, vastausjakaumina ja avoimina sanallisina
vastauksina

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Valinnan rekisterissä olevista arvioiduista henkilöistä sekä heidän arvioijistaan on tehnyt ao. henkilöiden
edustama työnantajaorganisaatio, joka on tilannut arviointitutkimuksen Corporate Spirit Oy:ltä. Henkilöön
liitetyt arviointitulokset on saatu Internet-pohjaisella kyselytutkimuksella, jossa asiakkaan valitsemat henkilöt
sekä ao. henkilö itse ovat arvioineet kutakin tutkimuksessa arvioitua henkilöä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Arviointitutkimuksen Corporate Spirit Oy:ltä tilannut asiakasorganisaatio on saanut arvioitavilta henkilöiltä
luvan arviointien tekemiseen ja tietojen luovuttamiseen asiakasorganisaation käyttöön.
Jokainen rekisterissä oleva arvioitu henkilö on saanut tiedon omista tuloksistaan arvioinnin valmistuttua.
Lisäksi henkilöihin liittyvät arviointitulokset on luovutettu em. henkilön edustamassa
työnantajaorganisaatiossa niille henkilöille, jotka ko. tutkimuksen tilannut vastuuhenkilö on nimennyt ja jotka
hän on kirjallisesti ilmoittanut Corporate Spiritille tietojen saajiksi. Arvioiduista henkilöistä on luovutettu
tiedot, jotka on mainittu rekisteriselosteen kohdassa ”5. Rekisterin tietosisältö”.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Corporate Spirit Oy käsittelee kaikkia henkilöihin liittyviä tietoja luottamuksellisesti. Henkilön identifioiviin
sähköisessä muodossa oleviin tietoihin on Corporate Spirit Oy:ssä estetty pääsy muilta kuin ko.
arviointitutkimukseen nimetyn projektitiimin jäseniltä. Arvioinnin Internetin kautta tapahtuva tiedonkeruu ja
arviointitulosten raportointi Cixtranet®-tutkimusalustassa tapahtuu SSL-salattuna. Tiedot ovat talletettuina
Corporate Spirit Oy:n omalla serverillä. Corporate Spirit Oy:n tietojärjestelmät on suojattu palomuurilla ja
ajantasaisella virustorjunnalla. Pääsy arviointituloksiin asiakasorganisaatiossa on myönnetty kullekin
henkilökohtaisesti henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
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