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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 17.7.2018
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
vaatimat tiedot.
1.

APTEEKKI

Nimi
Tapiolan(Espoon I) apteekki
Katuosoite
Länsituuli 7
Postitoimipaikka 02100 Espoo

2.

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi, Risto Kanerva, apteekkari, puh 094520130
Paavo Laurila, tietosuojavastaava, puh 094520130
3. REKISTERIN NIMI
Myymälätarkkailurekisteri
4.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Myymälätarkkailurekisteriä pidetään myymälässä myytävänä olevan omaisuuden vartioimisen
takia. Tallenvaa videovalvontajärjestelmää voidaan hyödyntää myymälätarkkailussa ja sen
yhteydessä tapahtuvassa rikosten paljastamisessa, jos niiden avulla voidaan perustellusti olettaa
saatavan rikoksen torjumiseksi tai paljastamiseksi tarvittavia tietoja. Teknistä katselua ja seurantaa
voidaan yleisvalvonnan lisäksi kohdistaa henkilöön, jos henkilön käyttäymisestä tai muuten voidaan
perustellusti olettaa syyllistyvän tai myötävaikuttavan LYTP:n 28§:n 2 momentin kiinniottooikeuden yhteydessä mainittuihin rikoksiin.
5. REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT
Rekisteri on videotallene asiakkaista ja henkilökunnasta myymälän puolelta.
5.1. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas, myymälässä on kamerat, jotka tallentavat kuvaa talleninlaitteelle.
5.2. Tietojen säilyttäminen
Videokamerat tallentavat kuvaa yhtäjaksoisesti.
Kuvamateriaalia säilytetään tallenninlaitteen kovalevyllä. Tallenninlaitteesta saadaan
kuvamateriaalia käsittellyä varten muistitikulla, suoraa ulkoistayhteyttä tallennuslaitteeseen ei ole.
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5.3 Tietojen hävittäminen
Tallennuslaite tallentaa kuvamateriaalia kovalevyn täyteen, jonka jälkeen uutta materiaalia aletaan
tallentaa vanhan päälle. Kuvamateriaalia säilytetään vähintään 15 vuorokautta, kuitenkin
korkeintaan 30 vuorokautta.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Poliisi: asiakkaan kuva videotallenteesta, rikoksen kuvailu ja asiakkaan tuntomerkit.
Peruste: Tiedot tulee pakkokeinolait(450/1987) 4 luvun 1 §:n perusteella luovuttaa takavarikkoon
esitutkintaa suorittavalle viranomaisen päätettyä takavarikosta.
Toimitustapa: Tiedot toimitetaan poliisille tarvittaessa.
Tietoja ei luovuteta apteekin eikä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
7.

REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Tallenninlaite on suojattu salasanalla, joka on vain vastuuhenkilöiden tiedossa.

8.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot
(HeTiL 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai tietosuojavastaavan
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:

Risto Kanervalle, Paavo Laurilalle

Tarkastuksesta päättää: Risto Kanerva, Paavo Laurila
Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.
Tiedot antaa apteekkarin nimeämä henkilö.
Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne
kirjallisena.
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9. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin
käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja
tarvittaessa se tarkistetaan.
Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.
Korjauspyyntö osoitetaan: Risto Kanervalle, Paavo Laurilalle
Korjauksesta päättää: Risto Kanerva, Paavo Laurila

