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  REKISTERISELOSTE 
     Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

 

     Laatimispvm: 10.2.2014 

 

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava in-

formaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §). 

 

1.   APTEEKKI 
 

Nimi  Pyhäjärven apteekki 

Katuosoite  Ollintie 9 

Postitoimipaikka 86800 PYHÄSALMI 

 

 

2.   REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
 

Nimi  Mäkelä Tuomo 

Tehtävä  Apteekkari 

Puhelin  08-780 062 
 

 

3. REKISTERIN NIMI  

 

PYHÄJÄRVEN APTEEKIN KAMERAVALVONTAREKISTERI 
 

 

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

  

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapah-

tuneiden rikosten selvittämisessä.  Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä aptee-

kissa työskentelevien ja siellä vierailevien turvallisuutta.  Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahin-

kotapahtumien selvittelyyn.  
 

 

5.   REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT 

  

Rekisteriin tallentuvat tiedot apteekin tilaan sijoitettujen kameroiden valvonta-alueella liikkuvista 

henkilöistä.  Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.  Henkilöiden 

puhetta ei tallenneta. 

 

 

5.1. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Kameroiden tallentama kuva valvonta-alueiden liikkeistä.  

 

5.2. Tietojen säilyttäminen  
 

Tietoja säilytetään valvontakameran muistissa 2 kuukauden ajan ellei ole jotain erityistä syytä säi-

lyttää niitä pidempään.  Sen jälkeen tiedot tuhotaan tallentamalla uutta tietoa niiden päälle  

 

5.2. Tietojen hävittäminen 
 

Kun tallennusmuisti täynnä, uusi nauhoitus tuhoaa vanhemman tiedon, noin 2 kk kierto.   
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6.  TIETOJEN LUOVUTTAMINEN   

 
Kameroiden lähettämää kuvaa voi seurata reaaliaikaisesti monitorilta.  Rikosepäilytapauksissa tietoja voi-

daan luovuttaa viranomaisille.  Tallennealue ja –aika rajataan silloin kyseisen taphtuman kannalta välttämät-

tömään laajuuteen. 

 

 

7.    REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET 

 

Rekisteritietojen suojaaminen ja säilyttämistapa: 

 

           x    rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla 

 x     tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja 

 x     salasanoilla sekä  

 x     rekisteritietojen käyttöä valvotaan  

 x     rekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä

 x     rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä 

 

              muulla tavoin, miten ? _______________________________________ 

 

 

8.    REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS       

 

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot  

(HeTiL 26 §). 

 

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai rekisterin vastuu-

henkilön kanssa tarkastuksen suorittamisesta. 

 

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna 

 

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI   
 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla 

tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. 

 

Pyyntö osoitetaan: Pyhäsalmen apt. /apt.Tuomo Mäkelä  

 

Tarkastuksesta päättää: apt.Tuomo Mäkelä 

 

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.  

 

Tiedot antaa apteekkarin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori. 

 

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kir-

jallisena.  
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9.   TIEDON KORJAAMINEN  

  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oi-

kaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttö-

tarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

 

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tar-

vittaessa se tarkistetaan.   

 

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.  

 

Korjauspyyntö osoitetaan:  Apt.Tuomo Mäkelä 

 

Korjauksesta päättää:  Apt.Tuomo Mäkelä 
 


