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Työnhakijan tietosuojakäytäntö 

Tämä Työnhakijan tietosuojakäytäntö (”käytäntö”) määrittelee sinuun liittyvät henkilötiedot, jotka 

Agilent Groupin jäsen (”yhtiö”, ”Agilent”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) vastaanottaa, tiedot niiden 

käsittelystä sekä oikeutesi ja velvollisuutesi henkilötietoihisi liittyen. Agilent-yhtiö, joka on sinun 

ehdotettu työnantajasi, on yleisen tietosuoja-asetuksen, muun Euroopan Unionin lain tai minkä tahansa 

voimassa olevan paikallisen lainsäädännön (”tietosuojalait”) tarkoittama rekisterinpitäjä. Me olemme 

sitoutuneet suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi.  

Sijainti  Ehdotettu työnantaja  Yhteystiedot  

Itävalta Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wien  

job_posting@agilent.com 

 

Belgia  Agilent Technologies Belgium 

N.V./S.A. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

 

Tanska  Agilent Technologies 

Denmark ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

  

Suomi Agilent Technologies 

Finland Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

  

Ranska Agilent Technologies 

France SAS 

 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

  

Saksa  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Saksa  

job_posting@agilent.com 

  

Saksa  Agilent Technologies 

Manufacturing GmbH & 

Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Saksa  

job_posting@agilent.com 

  

Saksa  Agilent Technologies R&D 

and Marketing GmbH & Co. 

KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Saksa  

job_posting@agilent.com 
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Saksa  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Saksa  

job_posting@agilent.com 

  

Irlanti  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Irlanti 

job_posting@agilent.com 

  

Italia  Agilent Technologies 

Italia S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul 

Naviglio MI  

job_posting@agilent.com 

  

Alankomaat  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, 

toren A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

  

Norja Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

  

Puola  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Swietojanska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

  

Espanja  Agilent Technologies 

Spain, S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid (Spain) 

job_posting@agilent.com 

  

Ruotsi  Agilent Technologies 

Sweden AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

  

Yhdistynyt kuningaskunta  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

  

 

Tässä käytännössä kerrotaan perusteet, joiden nojalla me käsittelemme Agilent External Careers -

verkkosivustolla (”Agilent External Careers -verkkosivusto”) ja muita sinulta tai kolmansilta 

osapuolilta (kuten suosittelijat) saamiamme työhakemukseesi liittyviä henkilötietoja. Lue tämä 

käytäntö huolellisesti ymmärtääksesi näkemyksemme ja käytäntömme koskien henkilötietojasi ja 

niiden käsittelyä. Käyttämällä Agilent External Careers -verkkosivustoa osoitat olevasi tietoinen tämän 

käytännön sisällöstä. 

mailto:job_posting@agilent.com
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Tätä käytäntöä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun: 

Sähköposti: data-protection.officer@agilent.com 

Puhelin: +44 131 452 0725 

Osoite: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

Saamiemme henkilötietojen tyypit ja niiden käyttö 

Me saamme ja käytämme seuraavia henkilötietojasi: 

• Tiedot, jotka annat osana hakemustasi. Sinä annat meille tietojasi käyttämällä Agilent 

External Careers -verkkosivustoa työpaikan hakemiseen tai ollessasi yhteydessä meihin 

puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Näihin kuuluvat tiedot, jotka annat 

rekisteröityessäsi Agilent External Careers -verkkosivustolle, kuten nimesi, yhteystietosi 

(kuten kotiosoite ja työpaikan osoite), syntymäaika, työkokemus, koulutukset, korvaukset, 

henkilötunnus ja mahdollisuus työskennellä maassa, josta haet työtä, ja tiedot, jotka päätät 

lähettää tai ladata Agilent External Careers -verkkosivustolle (kuten tiedot CV:stä).  

o Arkaluontoiset tiedot, joita saatat antaa: Paikallisen lain sallimissa puitteissa voit 

antaa tiettyjä arkaluontoisia henkilötietoja suostumuksellasi, kuten rotu tai etninen 

tausta tai mahdollinen invaliditeetti tasapuolisten mahdollisuuksien valvomiseksi. 

Jos päätät olla antamatta näitä tietoja, hakemustasi ei hylätä. 

• Tiedot, jotka keräämme portaalin käytöstäsi. Me keräämme automaattisesti tiettyjä tietojasi 

käyttäessäsi Agilent External Careers -verkkosivustoamme, mukaan lukien IP-osoitteesi tai 

muu yksilöllinen tunniste, evästeiden keräämät tiedot Agilent External Careers -verkkosivuston 

käytöstäsi, mobiilipalvelun tarjoaja (jos sovellettavissa), aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä ja 

alusta sekä tietoja Agilent External Careers -verkkosivuston käytöstäsi (”Käyttötiedot”). 

 

• Tiedot kolmansilta osapuolilta Me saamme tietoja kolmansilta osapuolilta liittyen 

hakemukseesi, kuten suosittelijoilta, rekrytoijilta ja organisaatioilta, jotka tekevät 

taustatietotutkimuksia (näitä ovat työlupa, rikosrekisteritarkastukset ja 

liikennekäyttäytymistarkastukset lain sallimissa puitteissa).  

Evästeet  

Me käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi käyttäessäsi Agilent External  

Careers -verkkosivustoa. Evästeet ovat pieniä laitteellesi asennettavia tiedostoja, joiden avulla me 

voimme tarjota tiettyjä ominaisuuksia ja toimintoja. Agilent External Careers -verkkosivusto tunnistaa  

IP-osoitteesi tai toimialueesi nimen ja käyttää sitä Agilent External Careers -verkkosivuston sisäisen 

liikenteen ja kapasiteetin seuraamiseen sekä muuhun sivuston hallintaan.  

Me käytämme seuraavia evästeitä: 

• Ehdottoman välttämättömät evästeet Nämä evästeet ovat välttämättömiä Agilent External 

Careers -verkkosivuston toiminnan kannalta. Niihin kuuluvat esimerkiksi evästeet, joiden 

avulla pääset kirjautumaan Agilent External Careers -verkkosivuston suojatuille alueille. 

• Analyyttiset/suorituskykyevästeet Näiden evästeiden avulla voimme kerätä eri käyttäjiemme 

käyttömalleja, esim. tunnistamalla vierailijat ja laskemalla niiden määrän ja tutkimalla 

vierailijoiden liikkumista Agilent External Careers -verkkosivustolla. Tämä auttaa meitä 

parantamaan Agilent External Careers -verkkosivuston toimintaa esimerkiksi varmistamalla, 

että käyttäjät löytävät etsimänsä helposti. 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST
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• Toimintoevästeet Näitä evästeitä käytetään tunnistamisessasi, kun palaat Agilent External 

Careers -verkkosivustolle. Tämän avulla voimme kohdentaa sisältöämme sinulle, tervehtiä 

sinua nimeltä ja muistaa valintasi (esimerkiksi kieli- tai aluevalintasi). 

Jos jostain syystä et halua hyötyä evästeistä, voit estää evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia. 

Jos päätät tehdä niin, et voi välttämättä nauttia kaikesta Agilent External Careers -verkkosivuston  

sisällöstä emmekä me voi tarjota sinulle henkilökohtaista sisältöä. Ellet estä evästeitä, me 

katsomme sinun suostuvan niiden käyttöön. Saat lisätietoja Agilentin evästeiden käytöstä  

tietosuojakäytännöstämme osoitteesta Agilent.com. 

Henkilötietojesi käyttäminen 

Liitteen 1 taulukossa kerrotaan, kuinka me käsittelemme henkilötietojasi ja oikeudellinen perusteemme 

henkilötietojesi käsittelylle.  

Henkilötietojesi jakaminen 

Me luovutamme henkilötietojasi Agilent Technologies Inc. -yhtiölle Liitteessä 1 eriteltyihin 

tarkoituksiin.  

Me luovutamme henkilötietojasi myös valituille vastaanottajille Liitteessä 1 eriteltyihin tarkoituksiin. 

Näitä vastaanottajia ovat:  

• portaalin tarjoajat, mukaan lukien Yhdysvalloissa sijaitsevat ADP- ja LLC-tarjoajat 

• IT-palveluiden tarjoajat 

• taustatutkimusten tarjoajat  

• suosittelijat  

• hallinnollisten palveluiden tarjoajat, mukaan lukien Malesiassa sijaitseva Global 

Administrative Services Center (”GASC”) ja 

• EU-alueella sijaitsevat rekrytointitoimistot. 

Mikäli laki niin edellyttää, Agilent luovuttaa henkilötietosi lainsäädäntöviranomaisille, 

tuomioistuimille, poliisille, veroviranomaisille tai julkisille viranomaisille, tai oikeudenkäynnin 

yhteydessä tai hätätilanteessa henkilöä tai omaisuutta uhkaavan vaaran niin edellyttäessä, kun 

Agilentin laillisten oikeuksien puolustaminen niin edellyttää sekä kansallisen turvallisuuden tai 

rikoksen estämisen tai paljastamisen niin vaatiessa. Joissakin tapauksissa sovellettava laki ei ehkä 

anna mahdollisuutta kertoa sinulle etukäteen tällaisen tietojen luovuttamisen yksityiskohtia. Näissä 

tapauksissa Agilent pyrkii käytettävissä olevin keinoin luovuttamaan mahdollisimman vähän 

henkilötietoja. Kaikki nämä pyynnöt on suunnattava henkilöstöosastolle ja/tai alueelliselle 

sääntöjen noudattamista valvovalle neuvostolle, joka oman harkintansa mukaan pyytää 

tietosuojalakien mukaista todistetta oikeutuksesta ja/tai luvasta sekä henkilöllisyystodistusta ennen 

minkään tietojen luovuttamista. 

Henkilötietojesi säilyttämispaikka 

Sinulta keräämämme henkilötiedot siirretään Agilent US -yhtiölle Yhdysvaltoihin, missä niitä 

säilytetään ja käsitellään kolmansiin maihin siirtoa säätelevien Euroopan komission 

vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti, kuten päätökset 2004/915/EY ja 2010/87/EU edellyttävät. 

Jos haluat tutkia Agilentin solmimia konserninsisäisiä vakiosopimuslausekkeita, ota yhteyttä 

tietosuojavaltuutettuun. Agilent käyttää lukuisia kolmannen osapuolen toimittajia (kuten edellä 

mainittiin), jotka tarjoavat Agilentille palveluitaan. Kaikkien henkilötietoja EEA:n ulkopuolella 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
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käsittelevien toimittajien on noudatettava vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen siirrossa (päätöksen 

2010/87/EU mukaisesti) tai niiden tulee olla sertifioituja Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusviraston 

EU-US-yksityisyyssuojan mukaisesti. Lisätietoja EU-US-yksityisyyssuojan viitekehyksestä 

saat Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusviraston EU-US-yksityisyyssuojan verkkosivustolta. Jos haluat 

kopion Agilentin solmimista konserninsisäisistä vakiosopimuslausekkeista tai 

yksityisyyssuojakehyksestä, ota yhteys tietosuojavaltuutettuun, jos sovellettavissa. 

Henkilötietojesi suojaaminen 

Valitettavasti tiedonsiirto Internetin kautta ei ole täysin turvallista. Vaikka me teemme parhaamme 

henkilötietojesi suojaamiseksi, me emme voi taata Agilent External Careers -verkkosivuston kautta 

siirrettyjen tietojen suojaamista. Kaikki lähettäminen tapahtuu omalla vastuullasi. Saatuamme tietosi 

me käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä henkilötietojesi suojaamiseen 

häviämiseltä, varkaudelta ja luvattomalta käytöltä, pääsyltä ja muokkaamiselta. 

Tietojen säilyttämisaika 

Agilent säilyttää henkilötietojasi yhden vuoden, lukuun ottamatta hakijoiden tietoja Yhdysvalloista, 

Brasiliasta, Kanadasta, Meksikosta ja Etelä-Koreasta, joita säilytetään kolme vuotta. 

Tietojasi säilytetään vain lain tai tuomioistuimen päätöksen edellyttämän ajan ja/tai tarvittaessa 

oikeudellisen vaatimuksen puolustamiseen tai ajamiseen. 

 

Tietojesi poistaminen 

Kun suljet tilisi, me säilytämme silti tietojasi Agilent External Careers -verkkosivustolla. Voit poistaa 

tietosi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen data-protection.officer@agilent.com. 

Me varaamme oikeuden säilyttää tietojasi edellä mainitun säilytysajan.  

Oikeutesi 

Sinulla on tietyt oikeudet meidän sinusta säilyttämiimme henkilötietoihin. Jotkut niistä koskevat vain 

tiettyjä tapauksia, kuten alla tarkemmin esitetään. Me määrittelemme myös sen, kuinka näitä oikeuksia 

käytetään. Huomaa, että meidän on varmistettava henkilöllisyytesi ennen oikeuksiesi vaatimista 

koskevaan pyyntöösi vastaamista pyytämällä (i) nimesi ja (ii) voimassa olevan 

henkilöllisyystodistuksen (esimerkiksi passi tai ajokortti). Meidän on vastattava pyyntöösi oikeuksiesi 

vaatimisesta viipymättä ja vähintään yhden kuukauden kuluessa (jota voidaan pidentää kahdella 

lisäkuukaudella tietyissä olosuhteissa). Vaatiaksesi oikeuksiasi täytä seuraava lomake ja lähetä se tästä 

Lisäksi sinulla on oikeus päästä Agilent External Careers -verkkosivuston profiilisi henkilötietoihin 

sekä korjata ja poistaa niitä.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

• Pääsy. Sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö me henkilötietojasi, ja jos me teemme niin, 

sinulla on oikeus päästä säilyttämiimme tietoihisi ja saada tietää, kuinka me käytämme niitä ja 

kenelle me niitä luovutamme. 

 

• Siirrettävyys. Sinulla on oikeus saada tiivistelmä keräämistämme henkilötiedoistasi 

järjestetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettava muodossa ja oikeus pyytää meitä 

siirtämään kyseiset henkilötiedot toiselle osapuolelle. Jos haluat meidän siirtävän 

henkilötietojasi toiselle osapuolelle, nimeä selkeästi kyseinen osapuoli ja huomaa, että me 

voimme toimia näin vain, jos se on teknisesti mahdollista. Me emme ole vastuussa 

henkilötiedoista tai niiden käsittelystä kolmannen osapuolen vastaanotettua tiedot.  

 

• Huomautus: Me emme välttämättä voi antaa sinulle tiettyjä henkilötietoja pääsy- tai 

siirtopyynnöllä, jos niiden antaminen loukkaisi toisen henkilön oikeuksia (esim. jos 

https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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säilyttämiemme henkilötietojen antaminen voisi paljastaa toisen henkilön tietoja) tai jos muuta 

poikkeusta sovelletaan. 

 

• Korjaaminen. Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan säilyttämiämme virheellisiä 

henkilötietoja ja täydentämään puutteellisia tietoja (mukaan lukien lisätietojen antaminen). Kun 

pyydät korjausta, kerro yksityiskohtaisesti, miksi luulet sinun henkilötietojesi olevan 

epätarkkoja tai puutteellisia, jotta me voimme arvioida korjauksen tarpeellisuuden. Huomaa, 

että arvioidessamme henkilötietojesi epätarkkuuksia tai puutteellisuuksia voit käyttää 

oikeuksiasi rajoittamalla soveltuvien tietojen käsittelyä alla kuvatulla tavalla. Kun olemme 

samaa mieltä siitä, että henkilötiedot ovat epätarkkoja tai puutteellisia, me pyrimme 

ilmoittamaan siitä kaikille olennaisia henkilötietojasi saaneille kolmansille osapuolille, jotta 

myös he voivat korjata tiedot. 
 

• Poistaminen. Voit pyytää meitä poistamaan säilyttämämme henkilötietosi seuraavissa 

tilanteissa: 

o Kun uskot, että meidän ei ole enää tarpeellista säilyttää henkilötietojasi, jos esimerkiksi 

päätät, ettet halua enää jättää hakemusta Agilent External Careers -verkkosivuston 

kautta. 

o Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella ja sinä vastustat tätä 

käsittelyä. Kerro meille yksityiskohtaisesti omat syysi, jotta voimme arvioida, onko 

meillä sinun syysi kumoava peruste näiden henkilötietojen säilyttämiseen.  

o Kun et halua meidän enää käyttävän säilyttämiämme henkilötietojasi lähettääksemme 

sinulle ilmoituksia uusista profiiliasi vastaavista työpaikoista. 

o Kun uskot, että me käsittelemme lainvastaisesti hallussamme olevia henkilötietojasi.  
 

Huomaa myös, että sinä voit käyttää oikeuttasi, jonka perusteella meidän tulee rajoittaa sinun 

henkilötietojesi käsittelyä, jolloin me käsitämme pyyntösi alla kuvatulla tavalla. Kerro meille 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti omat syysi tähän pyyntöön, mikä auttaa meitä arvioimaan, 

onko sinulla perusteltu syy tietojen poistamiseen. Me säilytämme henkilötietoja, jos meillä on 

lain mukaan pätevä perustelu tehdä niin (esim. oikeudellisten vaateiden tai ilmaisuvapauden 

puolustaminen), mutta siinä tapauksessa me kerromme sinulle siitä.  

 

• Käsittelyn rajoittaminen vain tietojen säilyttämiseen Sinulla on oikeus pyytää meitä 

lopettamaan säilyttämiemme henkilötietojesi käsittely muuten kuin säilyttämistä varten 

tietyissä tilanteissa. Huomaa kuitenkin, että jos me lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, me 

voimme käyttää tietoja uudelleen, mikäli tietosuojalakien mukaiset pätevät syyt sen sallivat 

(esim. oikeudellisten vaateiden puolustaminen tai sen henkilön suojaaminen). Kun olemme 

samaa mieltä henkilötietojen käsittelyn lopettamisesta, me pyrimme ilmoittamaan siitä kaikille 

olennaisia henkilötietojasi saaneille kolmansille osapuolille, jotta myös he voivat lopettaa 

tietojen käsittelyn. Sinä voit pyytää, että me lopetamme käsittelyn ja ainoastaan säilytämme 

henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa: 

o Kun uskot henkilötietojesi olevan epätarkkoja, missä tapauksessa käsittely lopetetaan 

siksi aikaa, että me voimme tarkistaa, ovatko tiedot tarkkoja. 

o Kun me haluamme poistaa henkilötiedot, koska niiden käsittely on lainvastaista, mutta 

sinä haluat vain rajoittaa kyseisten tietojen käyttöä. 

o Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä henkilötietoja, mutta sinä haluat meidän 

säilyttävän tietosi oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai 

puolustamista varten. 

o Kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyämme lakiin perustuvan syyn perusteella 

ja haluat meidän lopettavan henkilötietojen käsittelyn siksi aikaa, että me voimme 
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arvioida, onko meillä sinun syysi kumoava peruste näiden henkilötietojen 

säilyttämiseen. 

 

• Vastustaminen Sinulla on oikeus vastustaa säilyttämiemme henkilötietojesi käsittelyä ja me 

käsittelemme pyyntösi. Kerro meille yksityiskohtaisesti omat syysi, jotta voimme arvioida, 

onko meillä sinun syysi kumoava peruste näiden henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle tai 

tarvitseeko meidän käsitellä niitä oikeudelliseen vaateeseen liittyen. Voit myös pyytää meitä 

rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyn niiden säilyttämiseen vastustuksesi käsittelyn ajaksi.  

Mikäli haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystämme, ota ensin yhteyttä meihin osoitteeseen 
data-protection.officer@agilent.com ja me pyrimme käsittelemään pyyntösi. Tämä ei vaikuta 

oikeuksiisi tehdä valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle. 

 

Muutokset  

Me julkaisemme tämän käytännön tulevat muutokset tällä sivulla. Palaa sivulle säännöllisesti 

tarkistamaan tämän käytännön mahdolliset muutokset.  

Yhteydenotto 

Otamme mielellämme vastaan kysymyksiä, palautetta ja pyyntöjä koskien tätä käytäntöä 

tietosuojavaltuutettumme osoitteeseen data-protection.officer@agilent.com 

 

.

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
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Liite 1 

  

Työnhakijan tietojen käsittelyn tarkoitukset  
 

Käyttötarkoitus Kutakin tarkoitusta varten 

käsiteltävien henkilötietojen luokat 

Laillinen peruste käsittelyyn 

rekrytoinnin hallinta  yhteystiedot (kuten kotiosoite ja 

työpaikan osoite, puhelinnumerot, 

sähköpostiosoitteet), CV:n tiedot  

Tarvitaan Agilentin lakisääteisiä 

velvollisuuksia varten 

(jos sovellettavissa). 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan.  

 

Työnhakijoiden tunnistamiseksi 

ja arvioimiseksi. 

Henkilötiedot, kuten arvonimi, 

täydellinen nimi, kansalaisuus, 

syntymäaika ja todistus 

kelpoisuudesta työn tekemiseen. 

Yhteystiedot, kuten kotiosoite ja 

työpaikan osoite, puhelinnumerot, 

sähköpostiosoitteet, yhteystiedot 

hätätilanteessa ja muut vastaavat. 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan.  

 

Työpaikkaan vaadittavien 

koulutuksiesi määrittämiseksi ja 

tarkistamiseksi. 

Tiedot liittyen koulutukseen, 

ammatilliseen koulutukseen ja 

aiemmat työsuoritukset, mukaan 

lukien koulutukset, todistukset, 

suositukset tai CV:n tiedot. 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

 

Taustatutkimusten tekemiseksi, 

mukaan lukien, sovellettavan 

lain sallimissa puitteissa, 

suosittelijoiden, koulutuksen ja 

rikosrekisterin tarkastaminen. 

Aiempien työnantajien tai 

ammatillisten yhteyshenkilöiden 

henkilötiedot, yhteystiedot ja 

suositukset. 

 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

Jos sinut valitaan, 

työpaikkarekisterin luomiseksi. 

 

Henkilötiedot, kuten nimi, 

sukupuoli ja syntymäaika.  

Yhteystiedot, kuten kotiosoitteet ja 

työpaikan osoitteet, 

puhelinnumerot, 

sähköpostiosoitteet.  

Henkilökohtaiset ja perheen tiedot 

(kuten kumppanin ja/tai lapsien 

yhteystiedot).  

Tiedot liittyen työuran 

aloittamiseen ja kehittymiseen, 

kuten palkkauspäivä, 

työntekijäluokka ja kokoaika- tai 

osa-aikastatus. 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi valitun 

työntekijän osoittamisessa 

työpaikkaan. 

Tarvitaan Agilentin lakisääteisiä 

velvollisuuksia varten 

(jos sovellettavissa). 
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Koulutuksen tiedot, työtiedot, 

sukupuoli, palkka, pankkitilitiedot, 

työntekijän tunnus, henkilötunnus, 

verotunniste, valokuva, passi, 

kansallinen henkilökortti, 

uskonnollinen ja poliittinen 

vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, 

terveystiedot ja rikostausta. 

 

Lain sallimissa tai 

edellyttämissä puitteissa 

työllistymisen ja 

moninaisuuden valvontaan. 

Tiedot liittyen rotuun, etniseen 

taustaan, kansallisuuteen tai 

seksuaaliseen suuntautumiseen 

(vain Yhdysvallat, ei ETA-maat). 

Tarvitaan Agilentin lakisääteisiä 

velvollisuuksia varten 

(jos sovellettavissa). 

Suostumus (vain Yhdysvallat)  

Portaalin käyttötuen 

tarjoaminen. 

Kirjautumistiedot, kuten 

käyttäjänimi ja salasana. 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

 

Yhteydenottaminen sinuun. Henkilötiedot, kuten nimi.  

Yhteystiedot, kuten kotiosoitteet ja 

työpaikan osoitteet, 

puhelinnumerot, 

sähköpostiosoitteet.  

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

Ilmoitusten lähettäminen 

uusista profiiliasi vastaavista 

työpaikoista.  

Sähköpostiosoite.  

 

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

 

Agilent External Careers -

verkkosivuston parantamiseksi 

ja varmistaaksemme, että 

Agilent External Careers -

sivuston sisältö esitetään 

mahdollisimman tehokkaasti 

sinulle ja laitteellesi. 

 

Käyttötiedot Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

Agilent External Careers -

sivuston hallinnointi ja sisäiset 

toiminnot, mukaan lukien 

vianmääritys, tietoanalyysit, 

testaus, tutkimus, tilastointi ja 

kyselytutkimukset. 

 

Käyttötiedot  Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

Agilent External Careers -

verkkosivuston pitäminen 

suojattuna ja turvallisena. 

Käyttötiedot Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

Agilent External Careers -

verkkosivuston kehittäminen ja 

rekrytointimenetelmiemme 

parantaminen. 

Kaikki rekisteröidyltä kerätyt 

tiedot eli henkilötiedot, 

yhteystiedot ja uralla etenemiseen 

liittyvät tiedot.  

Tarvitaan Agilentin oikeutettujen 

etujen valvomiseksi työntekijän 

arvioinnissa työpaikkaan. 

 


