Kameravalvonnan tietosuojaseloste
laadittu 10.11.2015 oks/JV
päivitetty 26.2.2021 iel/mm

PIKKUJÄTTI LASTEN JA NUORTEN LÄÄKÄRIASEMA OY:N
KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterin pitäjä
Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy
Y-tunnus: 2272762-2
Annankatu 34 A
00100 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilöt
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jukka Puustinen
toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@pikkujatti.fi
p 010 380 8000
Toimipisteissä yhteyshenkilöinä toimivat Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasemien
yksikönpäälliköt p. 010 380 8000 tai etunimi.sukunimi@pikkujatti.fi:
Pikkujätti Itäkeskus
Päivi Honkanen
Pikkujätti Järvenpää
Henna Rokosa
Pikkujätti Kamppi
Tina Ahlfors-Heinonen
Pikkujätti Ratina
Leena Pohtamo
Pikkujätti Tapiola
Rita Ikonen
3. Pikkujätin tietosuojavastaava
Marliina Mäkinen, sijainen
tietosuoja@pikkujatti.fi
p 010 380 8000
4. Rekisterin nimi
Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy:n kameravalvonnan rekisteri
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5. Kameravalvontatietojen käsittelyn tarkoitus
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja
lisätä Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy:n henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden
turvallisuutta.
6. Rekisterin tietosisältö
Kameravalvontarekisteri muodostuu keskeytyksettömästä kuvatallenteesta asiakastiskillä ja
aulatiloista. Rekisteriin tallentuu Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy:n asiakastiskillä
asioivia ja aulassa odottavia henkilöitä ja henkilökuntaa.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on kameravalvonnan tuottamat tallenteet. Kamerat
on sijoitettu julkisiin tiloihin Pikkujätin sisäänkäynnin ja/tai vastaanoton läheisyyteen sekä
käytäville.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle
Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita kameravalvonnan
hoitamiseen. Tällöin kuvausten tietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on
tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Alihankkija sitoutuu noudattamaan aina voimassaolevan
lainsäädännön vaatimuksia.
Tietoja voidaan luovuttaa muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaan, kuten rikosepäilytapauksissa
tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisen haltuun. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen
tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin.
Sähköisten ohjelmien tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, teknisestä ylläpidosta
vastaa ohjelmien toimittaja.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään keskimäärin 1 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.
10. Rekisterin suojauksen perusteet
Kameravalvonnan rekisterin tallenteet säilytetään erillisellä palvelimella.
Kameravalvontarekisterin tietoja voi tarkastella vain työtehtävien laajuuden mukaan
yksikönpäälliköt, toimitusjohtaja, ja henkilöstöpäällikkö. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä
sitoo vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet
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Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Jokainen henkilö voi pyytää
tietojensa tarkastamista kohdassa 2 mainituilta yhteyshenkilöiltä kirjallisesti. Rekisteröidyn
henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Tarkastus pyritään
järjestämään ilman viivettä viimeistään noin viikon kuluessa pyynnöstä.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu.
Pyyntö tehdään kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilöiltä. Rekisteröidyn henkilöllisyys
varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien
perusteella.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valvontaviranomainen on
Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi/).
12. Rekisteröidyn informointi
Kuvattavilla on oikeus tietää kameravalvonnasta. Henkilökunnalle asiasta kerrotaan
henkilöstökäsikirjassa kameravalvonnasta ja Pikkujätissä asioiville henkilöille on ilmoitus
nähtävillä kameran läheisyydessä.
13. Rekisterihallinto
Tätä informointiselostetta ja selostetta käsittelytoimista on viimeksi päivitetty 22.2.2021 Pikkujätti
lasten ja nuorten lääkäriasema Oy seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä
viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää
tätä selostetta.

