INFORMOINTIASIAKIRJA &
SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

Laatimispvm: 22.11.2017

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (art. 13, 14 ja 30)

Päivitetty: 12.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Lääkärikeskus Aava Oy

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja yhteyshenkilö

Lääkärikeskus Aava Oy
Annankatu 32, 00100 Helsinki
puh. 010 380 3800
Hannele Fahlur, yksikönpäällikkö
(etunimi.sukunimi@aava.fi)

3. Tietosuojavastaava

Reetta Vaahtolammi
Annankatu 32, 00100 Helsinki
puh. 010 380 3800
dpo@aava.fi

4. Rekisterin nimi

Seloste tallentavan kameravalvonnan käsittelytoimista.

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Lääkärikeskuks Aava Kampin yleisistä asiakastiloista tallennetaan
kuvamateriaalia, jonka perusteella voidaan tehdä tilojen valvontaa.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin ylläpitämistä ohjaava lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

6. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä
rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi
valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä Lääkärikeskuksien
henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 16 § Laki
yksityisyyden suojasta työelämässä.)
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta
työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa
yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi,
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986)
tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002)
tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen
näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua
vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuvaaineisto.

8. Kuvaus rekisteröityjen
ryhmästä

Lääkärikeskus Aava Kampin toimipisteessä asioivat asiakkaat.

9. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Lääkärikeskus Aava Kampin kameravalvonnan
ylläpitäjälle Securitas Oy:lle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Securitas
Oy alihankkijoineen on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksia.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisen haltuun.
Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen tapahtuman kannalta
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välttämättömään minimiin. Tallenteita ei luovuteta muille viranomaisille eikä
muille tahoille.
10. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen
säilytysaika

Tietoja säilytetään keskimäärin 2 kuukauden ajan. Tallenneaika saattaa
vaihdella kovalevytilan täyttymisen mukaan. Tallenne voidaan säilyttää
määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi
tulleen rikosilmoituksen, häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen,
työtapaturman tai työturvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.

12. Yleinen kuvaus teknisistä
ja organisatorisista
turvatoimista

Digitaalisessa muodossa (palvelimen kovalevyllä) oleva rekisteri on lukitussa
tilassa. Materiaalin käsittelyoikeus, tunnuskset ja salasanat ovat turva-alan
yritys Securitaksella.
Securitas pääsee tallennustilaan Lääkärikeskus Aavan nimetyn henkilön kanssa.
Tallenteiden katsominen tapahtuu Securitaksen toimesta nimetyn henkilön
valvonnassa/läsnä ollessa.
Uuden henkilökunnan koulutus ja ohjaus tapahtuu perehdytysohjelmassa.
Tietojärjestelmän toimivuudesta ja teknisestä suojaamisesta vastaavat
tietohallintoyksikkö ja tietohallintojohtaja.
Henkilökunta tekee vaitiolositoumuksen työsopimuksen solmimisen
yhteydessä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:
Oikeus saada pääsy tietoihin (Art. 15)
Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Tämä tarkoittaa,
että rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava käsitelläänkö
häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on oikeus saada
käsiteltävistä henkilötiedoistaan pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tehdään
kirjallisena yhteyshenkilölle, joka on mainittu selosteen kohdassa 2.
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on kerran vuodessa maksutonta.
Oikeus poistaa tiedot (Art. 17)
Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus tietojen poistamiseen, eli oikeus
tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyn
suostumus ja tämän jälkeen esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen pyyntö poistaa
rekisteröityä koskevat tiedot rekisteristä, siltä osin kuin tietoja ei käsitellä
lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi. Pyyntö tehdään kirjallisena
yhteyshenkilölle, joka on mainittu selosteen kohdassa 2. Rekisteröidyn
henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Art. 77)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojaasetusta. Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (Ratapihantie
9, 6. krs, 00520 Helsinki tai tietosuoja(at)om.fi).

14. Rekisteriin
tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Nauhoittava
kameravalvonta” –kylteillä ja/tai –tarroilla. Lisäksi tallennuspaikalla
on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.
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Kameravalvontaa koskeva rekisteriseloste on nähtävissä Lääkärikeksus Aavan
www-sivuilla osoitteessa: https://www.aava.fi/rekisteriselosteet.
15. Rekisterihallinto

Tätä informointiselostetta & selostetta käsittelytoimista on viimeksi päivitetty
12.10.2019.
Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä
viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi
oikeuden päivittää tätä selostetta.
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