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Mitä asennusliikkeiden pitää ottaa 
huomioon tietosuojassa?

• Turvatekniikka kuten 
kameravalvonta, kulunvalvonta 
sekä rikosilmoitin muodostavat 
henkilörekisterin (nimi, 
tunniste, tunnus, 
henkilönumero…)

• Henkilötietojen kuten 
käyttäjätunnuksien, 
kulkutunnisteiden ja 
käyttökoodien ylläpito 
edellyttää sopimuksen 
henkilötietojen käsittelystä

• Rekisterinpitäjä määrittää 
oikeusperusteen ja 
käyttötarkoituksen 
turvatekniikalle. Ilman laillista 
käyttötarkoitusta järjestelmää 
ei saa käyttää

• Rekisterinpitäjä vastaa 
henkilötietojen käsittelystä. 
Lisäksi henkilötietojen 
käsittelyssä valvoo, ohjeistaa ja 
tekee sopimukset tietojen 
käsittelystä



TIETOSUOJA

• Turvatekniikan omistaja tai 
haltija toimii yleensä 
rekisterinpitäjänä

• Selkeä vastuujako 
rekisterinpitäjä 
henkilötietojen käsittelijä

• Yhteiskäyttötunnukset 
kiellettyjä ja kaikista 
toimenpiteistä pitää jäädä 
lokitieto

• Huomioi, mikäli tieto ja 
materiaali tallennetaan 
pilvipalveluun, on tärkeässä 
roolissa, tallennetaanko tieto 
EU:n sisäpuolella. 

• Lisäksi pitää huomioida 
pilvipalvelun hallinnointi ja 
kenellä on pääsy tietoihin kuten 
palveluntuottajan henkilökunta





REKISTERÖIDYLLE ON KERROTTAVA

• mitä henkilötietoja hänestä kerätään

• mihin tarkoitukseen hänen henkilötietojaan käsitellään

• millä tavoin hänen henkilötietojaan käsitellään 

• millaisia oikeuksia hänellä on

• Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. 
Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja 
käsitellään sekä tallennetun tiedon määrä. Rekisterinpitäjä ilmoittaa 
tästä rekisteröidylle kun tietoja ei voida luovuttaa.



REKISTERÖIDYN OIKEUDET
• Kun rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, sen on toteutettava asianmukaiset 

toimenpiteet rekisteröityjen tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi. Sen on myös 
helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

• Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

• saada pääsy tietoihin

• oikaista tietoja

• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

• rajoittaa tietojen käsittelyä

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

• vastustaa tietojen käsittelyä

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.



TIETOSUOJAPERIAATTEIDEN MUKAAN 
HENKILÖTIETOJA ON:

• Käsiteltävä lainmukaisesti, 
asianmukaisesti ja 
rekisteröidyn kannalta 
läpinäkyvästi

• Kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, 
nimenomaista ja laillista 
tarkoitusta varten

• Kerättävä vain tarpeellinen 
määrä henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukseen 
nähden

• Päivitettävä aina tarvittaessa: 
epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot on poistettava tai 
oikaistava viipymättä

• Säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa 
ainoastaan niin kauan kuin on 
tarpeen tietojenkäsittelyn 
tarkoitusten toteuttamista 
varten

• Käsiteltävä luottamuksellisesti 
ja turvallisesti



LAINMUKAISUUS, ASIANMUKAISUUS JA 
LÄPINÄKYVYYS

• Henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja kohtuullista 
suhteessa käsittelyn tarkoitukseen.

• Henkilötietojen käsittelystä on kerrottava ymmärrettävällä tavalla, 
eikä annettu tieto henkilötietojen käsittelystä saa olla 
harhaanjohtavaa. Henkilötietojen käsittelyä ei saa peitellä, eikä 
käsittelystä saa antaa tietoa valikoivasti rekisteröityä manipuloivalla 
tavalla.

• Henkilötietoja ei saa käsitellä tavalla, joka on ennalta arvaamatonta 
ja odottamatonta rekisteröidyn kannalta.


