TALLENTAVAT TURVAKAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT
TIETOSUOJASELOSTE

13.12.2019

GDPR 2016/679 6 artiklan 1. d), tietosuojalaki (1050/2018)
1. REKISTERIN PITÄJÄ
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri/HUS- Kuntayhtymä
2. REKISTERIN PITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
HUSin konsernihallinto
Postiosoite: PL 100, 00029 HUS
Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 9, Helsinki
Puhelin: (09) 4711
3. PÄÄVASTUULLINEN HENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi
4. REKISTERIN NIMI
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tallentavat turvakameravalvontajärjestelmät
1. Helsingin alue 2. Jorvin alue 3. Peijaksen alue 4. Hyvinkää alue 5. Porvoon alue 6. Lohjan alue 7. HUS Raaseporin
sairaalan alue 8. HUS Logistiikkakeskus (Vantaankoski) 9. Kellokosken ja Ohkolan sairaala
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Kuvamateriaalia tallentava turvakameravalvontajärjestelmä muodostaa kuvarekisterin ja siinä oleva kuva on henkilötieto silloin kun yksityishenkilö on siitä tunnistettavissa. Käsittelyperuste tallennetun kuvan käsittelylle on HUSin omistamissa ja hallinnoimissa tallentavissa turvakameravalvontajärjestelmissä:
Potilaiden ja henkilökunnan turvaaminen
Omaisuuden suojaaminen
Rikosten ennaltaehkäisy ja -selvittäminen.
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679 6 artiklan 1. d) ja e) kohdat) sekä tietosuojalakia (1050/2018). Kameravalvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004) kameravalvonnasta kuvattua 16 § ja 17 §. Tietosuojavaltuutetun toimiston sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotot ohjaavat osaltaan HUSin omistamien tallentavien turvakameravalvontajärjestelmien käyttöä. HUSissa on yhtymähallinnon pysyväisohje kameravalvonnan käytöstä.
6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Turvakameravalvontajärjestelmien kuvatallenteet.
Kameroita on sijoitettu:
- Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen liittyvien tilojen valvonta (esim. tekniset tilat ja ICT tilat)
- Henkilökunnan ja/tai potilaiden turvallisuuteen liittyvä valvonta (esim. rakennusten käytävät ja odotustilat, sisäänkäynnit)
- Omaisuuden suojaamiseen tai tuhopolton ennaltaehkäisyyn liittyvä valvonta (esim. pyöräkatokset, varastotilat,
lastauslaiturit, jätekatokset)
- Työprosessin varmistamiseen ja omaisuuden suojaamiseen liittyvä valvonta (esim. lääkehuoneet ja lääketyöskentelyn tilat)
- Ajoneuvo- ja henkilöliikenteen turvallisuuden varmistamiseen liittyvä valvonta (esim. pysäköintilaitosten sisäänajot ja tunnelitilat)
Rekistereihin tallentuvat kullakin alueella tallentavan kameravalvonnan kattamilla alueilla liikkuvien ja oleskelevien
henkilöiden kuvat.
Lääkehuoneiden ja lääkkeenjakopisteiden sekä muiden yksittäisiksi työpisteiksi tulkittavien tilojen tallentava kameravalvonta perustuu työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan ehkäisemiseen sekä omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseen ja selvittämiseen työpisteissä, joissa työntekijän tehtävänä on käsitellä laadultaan tai
arvoltaan merkittävää omaisuutta.
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7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tallentavien turvakameravalvontajärjestelmien tuottamat kuvat ja videokuva.
Ei muita ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.
8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Järjestelmistä ei tapahdu säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Turvakameroiden tallenteisiin tallentuu digitaalisessa muodossa olevaa kuvatiedostoa. Kuvatallenteita pääsevät käsittelemään alueelliset kameravalvonnan pääkäyttäjät, HUSin kohteiden vartijat sekä HUS Kiinteistöt Oy:n Turvapalvelut-yksikön nimetyt työntekijät. Tallenteiden tietoja luovutetaan vain poliisiviranomaiselle rikosten tutkinnan edistämiseksi ja tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi.
Tallenteiden esittämisestä HUSin työntekijän esimiehille tehdään tapauskohtainen harkinta. Edellytys esittämiselle on,
että työntekijän epäillään syyllistyneen rikokseen tai väärinkäytökseen, jolla voi olla vaikutuksia työntekijän työ- tai virkasuhteeseen. Tallenteiden esittämisessä on läsnä Turvapalvelut-yksikön työntekijä.
Tallenteiden esittämisestä ja luovutuksesta voi päättää tämän tietosuojaselosteen liitteissä nimetyt vastuuhenkilöt.
Kiistanalaisissa tai epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee HUS yhtymähallinnon turvallisuus- ja valmiusjohtaja.
Kaikkien kiinteistöjen tallentimet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin pääsy on määritelty erikseen. Tallenteiden käsittelyyn käytettävät laitteet ja järjestelmät on suojattu aina käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tallentimet ylikirjoittavat tallenteen säännöllisesti, jolloin kuvatallenteet tuhoutuvat. Erityisen syyn kuten poliisitutkinnan vuoksi tallenteita voidaan tarvittaessa säilyttää pidempään.
Kunkin alueen yhdyshenkilöt löytyvät tämän tietosuojaselosteen liitteistä.
10. TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI
Kuvattavia informoidaan saavuttaessa sairaalaan tai kameravalvonnalla katetuille alueille näkyvillä ”tallentava kamera-/videovalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

