
 17.10.2018 TIETOSUOJASELOSTE 
  

 Päivitetty:  

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Urheilukatu 6 
95400  Tornio 

kuntayhtyma@lappia.fi 

2. Tietosuojavastaava 

tietosuojavastaava@lappia.fi 

p. 0503109367 

3. Käsiteltävät tiedot 

Kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmään tallennettavat tiedot. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (art. 6,9) 

Käsittely perustuu joko palvelussuhteeseen, asiakassuhteeseen tai sopimussuhteeseen 
(ostopalvelu ja vuokralaiset). 

5. Henkilötietojen lähde 

Henkilö itse. 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterien tietosisältö 

Valvotaan kiinteistöihin pääsyä kulunvalvonnalla.  

Järjestelmä rekisteröi kulunvalvontakortin käytön. Häiriötilanteissa (esim. auki jäänyt ovi, 
ilkivalta, häiriökäyttäytyminen asuntolassa) tutkitaan kulkulokitietoja järjestelmästä 
tilanteen selvittämiseksi. 

Rekisteriin tallennetaan: Henkilön nimi, lukijakortin sisältämät kulkuoikeudet (l. mihin 
tiloihin lukijakortilla pääsee).  

7. Tietojen luovutukset; vastaanottajat (ja vastaanottajaryhmät) 

Tiedot työntekijän työsuhteen aikana hallitsemista lukijakorteista tai työsuhteen päätyttyä 
palauttamatta olevista lukijakorteista, luovutetaan pyydettäessä esimiehelle.  

Luvattomien toimintojen yhteydessä tai häiriötilanteissa tietoja luovutetaan esimiehille ja 
virkavallan edustajille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit 
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Henkilön palvelussuhteen, asiakassuhteen tai sopimussuhteen ajan.  

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:  

- Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen 

- Oikeus henkilötietojen korjaamiseen 

- Oikeus henkilötietojen poistamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyin edellytyksin 

- Käsittelyn vastustamisoikeus 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät Tietosuoja.fi sivustolta: https://tietosuoja.fi/tunne-
oikeutesi 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi olemalla yhteydessä Lappian 
tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava@lappia.f, p. 0503109367. 

Lisätietoja Lappian tietosuojasta: http://www.lappia.fi/lappia/esittely/tietosuoja-ja-
tietoturva 

11. Kantelun tekeminen valvontaviranomaiselle 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 

12. Automaattinen päätöksenteko l. profilointi 

Rekisteriin ei sisälly profilointia. 

13. Rekisterin suojaus 

Aineisto sijaitsee Lappian sisäisessä verkkoympäristössä, omalla palvelimella.   

Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  

Käyttöoikeus on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työssään.  
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