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1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Kiinteistöpäällikkö Maiju Lassila
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
+358 44 4780271

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kulunvalvontajärjestelmällä hallitaan ja valvotaan ja ohjataan Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa
tapahtuvaa kulkua ja sillä pyritään lisäämään henkilö- ja kiinteistöturvallisuutta.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen,
Tarkemmat käsittelyperusteet ovat asetuksen artikla 6, kohta 1, alakohta b)
☒

sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena)
sopimus: työsopimus, palvelusopimus, sitoumus

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
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Kulunvalvontajärjestelmään yksilöidään henkilön etu- ja sukunimi ja puhelinnumero. Yksilöinti tapahtuu
kulunvalvontakortin tunnistenumeron avulla.
Kulunvalvontaraportteja säilytetään 3 v.
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Lapin ammattikorkeakoulun toimipisteissä toimivat kulunvalvontajärjestelmät
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?
Kulunvalvontajärjestelmän henkilötiedot muodostetaan, kun kulunvalvontakortti tehdään henkilölle.
Kulunvalvontajärjestelmä tunnistaa henkilön kulkutiedot tallentamalla järjestelmään henkilön kulkuajat ja
kulkupaikat.
10. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen,
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi
selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen
toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:
☐
☒

Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät:
Ei

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Rikostapauksissa tietoja luovutetaan poliisiviranomaisen pyynnöstä tutkintaa varten viranomaiselle.
Rikosasioiden ja väärinkäytösten selvittelyyn voidaan käyttää kulunvalvontajärjestelmien tietoa.
Kulunvalvontajärjestelmää käyttävät vain tähän työnsä puolesta niihin oikeutetut henkilöt.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmän käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuluu.
Tietojen käsittely aloitetaan, mikäli rikos tai väärinkäyttö tai muuten poikkeustilanteeksi luettavaa
tapahtumaa täytyy selvittää, tai kulunvalvonnan rekisteritietoihin on oikeudellinen peruste.
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14. Automatisoitu päätöksenteko
Ei tehdä
15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on
Rekisteröidyllä on
• oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
• oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoituksen kohdassa 4.
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