
Kameravalvonnan tietosuojaseloste
Ton Lääkärikeskus Karhulinna Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste kameravalvonnasta.

 1. Rekisterin nimi
Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitetun rekisterin nimi on Lääkärikeskus Karhulinna Oy:n 
kameravalvonnan henkilörekisteri.

 2. Rekisterinpitäjä
Lääkärikeskus Karhulinna Oy  
Yrjönkatu 22, 28100 Pori 
Y-tunnus: 3182346-4

 3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Aho, toimitusjohtaja  
Yrjönkatu 22, 28100 Pori 
Puhelin: 02 724 8000 
Sähköposti: kimmo.aho@laakarikeskuskarhulinna.fi

 4. Tietosuojavastaava
Jouni Stenfors, palvelupäällikkö  
Puhelin: 02 724 8000 
Sähköposti: jouni.stenfors@laakarikeskuskarhulinna.fi

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterinpitäjän toiminnassa käsitellään suojattavia tietoja. Työturvallisuuslain (783/2002) mukaan 
työnantaja on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta työssä. Lääkärikeskus Karhulinnassa 
kameravalvonta palvelee ensisijaisesti turvallisuuteen liittyviä käyttötarkoituksia.

Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• rekisteröityjen, kuten rekisterinpitäjän työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisen turvallisuuden 

varmistaminen
• palveluprosessien asianmukaisen ja turvallisen toiminnan valvominen
• rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen, kuten rekisterinpitäjän työntekijät, tietojen ja omaisuuden 

suojaaminen
• turvallisuutta, omaisuutta tai palveluprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja 

selvittäminen
• riskienhallinta fyysiseen turvallisuuteen liittyen.

 6. Rekisterin sisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu kuva- ja äänitallenteista, jotka sisältävät rekisteröidyn kuvaa ja 
mahdollisesti ääntä kameravalvonta-alueelta taltioituna sekä tiedon tallennusajankohdasta.
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 7. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
Henkilötietoja kerätään, kun rekisteröity liikkuu kameravalvontajärjestelmän piirissä.

 8. Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille, kuten poliisille.

 9. Tietojen siirtäminen ja suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se 
on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin 
näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin 
suojauksessa käytetään muun muassa seuraavia keinoja:
• rajoitettu pääsy, kulunvalvonta/lukitus
• käyttäjien tunnistus
• käyttövaltuudet
• käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista. 
Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterin tiedoille määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tarpeellinen 
aika. Rekisteröidyn tiedot poistuvat automaattisesti noin kolmen kuukauden kuluessa taltioinnista.

Poikkeuksen yllä todetusta muodostavat rikosten selvittämisessä tarpeelliset tiedot, joita voidaan joutua 
säilyttämään tätä pitempään viranomaisen suorittaman esitutkinnan/oikeuskäsittelyn vuoksi.

 11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja 
vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän 
asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Tarkastusoikeus toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että rekisteröity voi tulla katsomaan tallenteen tai 
siitä tehdyn yhteenvedon toimipaikassa. Rekisterinpitäjä ei luovuta sellaisia tallenteen osia, joissa 
mahdollisesti näkyy muita henkilöitä. Näin ollen rekisteröidyille annetut tiedot ovat usein joukko niin 
sanottuja still-kuvia.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa neljä (4) mainitulle 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus 
tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.
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