TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Kuopion yliopistollinen sairaala, PL 100, 70029 KYS
0171495-3
2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteydenotot rekisterinpitäjään
Turvallisuuspäällikkö Olli Siitonen, PL 100 70029 KYS, 044 7113763, olli.siitonen@kuh.fi
Tietosuojavastaava Auli Mikkonen, PL 100 70029 KYS p. 044 717 6894, auli.mikkonen@kuh.fi
3. Rekisterin nimi
Turvallisuuskameravalvonnan videokuvatallennerekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn lainmukaisuus
Turvallisuuskameravalvonnan ja videokuvatallenteiden kautta syntyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän omaisuuden sekä henkilökunnan ja asiakkaiden omaisuuden ja henkilöturvallisuuden valvominen ja varmistaminen.
Kameravalvonnan ja henkilötietojen käsittelyn kohteena olevat henkilötietoryhmät ovat sairaanhoitopiirin alueella ja kiinteistöissä liikkuvat henkilöt, joita ovat mm. potilaat, potilaiden vieraat, työntekijät ja
kaikki muut asiointia alueella suorittavat.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on järjestyksen valvonta ja turvaaminen sekä rikosten selvittäminen.
Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän yleinen etu rekisterinpitäjän omaisuuden sekä henkilökunnan ja asiakkaiden omaisuuden ja henkilöturvallisuuden valvomiseksi ja varmistamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Turvallisuuskamerat kuvaavat alueella ja kiinteistössä liikkuvia henkilöitä ja tallentavat henkilöistä
visuaalisia videokuvatallenteita.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Turvallisuuskameravalvonnassa syntyvät videokuvatallenteet ovat henkilötietoja ja niiden säilytysaika
on 4 viikkoa.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Turvallisuuskameravalvonnassa syntyviä videokuvatallenteita tallentavat kiinteistöissä ja alueella olevat valvontakamerat, joiden tarkkaa sijaintia ja määrää ei ilmoiteta turvallisuussyistä.
8. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset
Syntyviä videokuvatallenteita käsittelevät järjestyksenvalvojat ja turvallisuuspäällikkö.
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Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa kameravalvonnan tallennetietoja viranomaisille rikosten selvittämiseksi tai kadonneiden henkilöiden etsintään liittyen. Päätöksen luovutuksesta tekee rekisterinpitäjän turvallisuuspäällikkö.
Palvelimen ja kamerajärjestelmien teknisellä ylläpitäjällä on pääsy tallenteisiin. Rekisterinpitäjä vastaa
siitä, että henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu asianmukainen sopimus tietosuojasta ja
käsittelyn ehdoista.
9. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Videokuvatallenteita säilytetään 4 viikon ajan, missä ajassa vanhat tallenteet tulevat uusilla tallenteilla
ylikirjoitetuksi. Videokuvatallenteiden säilytys tapahtuu rekisterinpitäjän tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Pääsy järjestelmään on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on annettu
niille rekisterinpitäjän työntekijöille, joilla on oikeus tietojen käyttöön työtehtävissään. Pääsy kameravalvonnan monitoritiloihin on suojattu kulunvalvonnalla.
Videokuvatallenteet eivät muodosta manuaalista aineistoa eikä niitä arkistoida.
11. Profilointi
Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointia.
12. Pysyvä säilytys
Videokuvatallenteita ei säilytetä pysyvästi. Videokuvatallenteita säilytetään 4 viikon ajan, missä ajassa vanhat tallenteet tulevat uusilla tallenteilla ylikirjoitetuksi.
13. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä luovuttamasta tietoja tietosuojalainsäädännössä määritellyin perustein. Tällöin rekisteröidylle toimitetaan
kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on
lähtökohtaisesti maksutonta tietosuojalainsäädännössä määritellyin rajauksin.
14. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
sekä suostumuksen peruuttamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskeva rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti, yksilöimällä sekä korjaustarve että korjaamisen peruste. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa
rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
15. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
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Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsitteleminen perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisteröity
voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti.
Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä, jos
sillä on perusteltu syy säilyttää tieto tehtäviensä hoitamiseksi. Tällöin rekisteröidylle toimitetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan.
16. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.
17. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU
679/2016) ja tullaan säätämään sitä täydentävässä kansallisessa lainsäädännössä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen.
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