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Pelastakaa Lasten tallentavan kameravalvonnan rekisterin 

tietosuojaseloste 

Laadittu: 24.5.2018 
Viimeksi päivitetty: 12.6.2018 

1. Rekisterinpitäjä 

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1) 

Osoite: PL 95, 00601 Helsinki 

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

Puhelin: 010 843 5000 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava  

lakimies Maria Haarajoki,   

maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi 

puh: 010 843 5000 

 

3. Rekisterin nimi 

Pelastakaa Lapset keskustoimiston tallentavan kameravalvonnan rekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

- rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen: 

- Pelastakaa Lapset ry:n tietojen ja omaisuuden suojaaminen, 

henkilöiden turvallisuus 

 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta ehkäiseminen. Tavoitteena on myös 

henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin Pelastakaa Lapset hallussa olevan 

omaisuuden ja tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos-ja vahinkotapahtumien 

selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistaminen. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisteri muodostuu Pelastakaa Lapset Ry:n tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden 

välittämistä analogisista tai digitaalisesta tallenteesta. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

- tallentava kamera 

 

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Tallentimet ja tallenteet säilytetään valvotuissa tiloissa. Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain 

tietyille henkilöille. 
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9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-

alueen ulkopuolelle 

Ei henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia. Ei siirtoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

10. Henkilötietojen säilytysaika 

14 vrk 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten 

käsittelemät henkilötiedot 

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

iv. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 

v. valittaa valvontaviranomaiselle 

- jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle 

valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion 

valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai 

työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen 

henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön 

mukaisesti. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä. 

 

13. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa 

yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

- Pelastakaa Lapset ry 

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset 

selosteessa. 

 


