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Rekisterinpitäjä 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 

Y-tunnus: 0116480-8 

Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Puhelinnumero: 09 77 501 

Toimitusjohtaja Olli Holmström 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi 

 

Yhteyshenkilö 
Tietosuojavastaava 

Pilvi Karhula 

sähköposti: tietosuoja@hdl.fi 

puhelin: 050 490 7909 

 

Rekisterin nimi 
Helsingin Diakonissalaitoksen tallentava kameravalvontajärjestelmä 

 

Yhteisrekisterinpitäjien nimet 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 

Suomen Diakoniaopisto, SDO Oy 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

• työntekijöiden, asiakkaiden, potilaiden, opiskelijoiden tai muiden tiloissa oleskelevien henkilöiden 

henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen 

• omaisuuden suojaaminen turvallisuutta, omaisuutta ja toimintaprosesseja vaarantavien  tilanteiden 

ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen 

• rikosten ja vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen 

• tapahtuneiden rikosten ja vastuukysymysten selvittämisen edistäminen. 
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Rekisterin tietosisätö 
Tallennettu digitaalinen kuva.  Kameroiden näytöt ovat myös online tilassa, jolloin jatkuva alueiden 

seuranta on mahdollista. 

 

Kamerat on sijoitettu Diakonissalaitoksen konsernin omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen  

sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille sekä erityisen valvontatarpeen takia tiettyihin 

toiminnallisten syiden takia erityisen haavoittuviin kohteisiin. 

 

Kameravalvonnan tallentama kuva 

 

Käsittelyperuste 
Oikeutettu etu 

 

Kuvaus oikeutetuista eduista joihin käsittely perustuu 
Henkilöiden ja omaisuuden suojaaminen, vaaratilanteiden ennaltaehkäisy ja tapahtuneiden rikosten 

selvittäminen. 

 

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista 
Henkilötietoihin on pääsy järjestelmän toimittajan nimetyillä työntekijöillä. Jatkuvaa seurantaa konsernin 

alueella toteuttavat aulavahtimestarit ja yksikön työntekijät. 

 

Tietolähde 
Muusta lähteestä 

 

Kuvaus tietolähteistä 
Kameravalvontajärjestelmän tuottama kuva. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 
Digitaalista taltiota valvonnasta säilytetään kolme kuukautta (3kk). Jos säilytysaikana tulee  ilmoitus 

tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen 

selvittämiseksi tarvittava aika. Tallenne siirretään tarvittaessa salasanalla suojatulle muistitikulle, joka 

säilytetään kassakaapissa mahdollista rikoksen käsittelyä varten kolme kuukautta (3kk). 

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Ei 
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Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä 
Ei 

 

Vastustamisoikeus 
Oikeus vastusta henkilötietojen käsittelyä (tietojen  vastustusoikeus). Rekisteröidyllä on  henkilökohtaiseen 

erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, milloin tahansa oikeus vastustaa   henkilötietojensa käsittelyä. 

Tämä edellyttää, että käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän   yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittaminen, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan   käyttäminen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen 

osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen. 

 

Rekisteröidyn muut oikeudet 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

 

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 
Esittämällä kirjallinen yksilöity pyyntö rekisterinpitäjälle. 

 

Oikeus tehdä valitus 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, 

jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, 

jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 


