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Rekisterinpitäjä

Eläketurvakeskus (ETK)
Käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki
Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
Puhelin: 029 411 20
Internet: www.etk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ville Sammallahti
Puhelin: 029 411 2700
Sähköposti: ville.sammallahti@etk.fi

Tietosuojavastaava

Nimi: Marita Silmunmaa
Puhelin: 029 411 2383
Sähköposti: marita.silmunmaa@etk.fi

Rekisterin nimi

Kulunvalvonta

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti lakiin
Eläketurvakeskuksesta sekä työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Rekisterin käyttötarkoitukset

Rekisterin tietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
-

Rekisterin tietosisältö

kulunvalvonnan hallinnointi
väärinkäyttö- ja rikosepäilyjen selvittäminen
palo- ja pelastustoimen poikkeustilanteet

Rekisteri sisältää:
-

Eläketurvakeskuksen henkilöstön ja vierailijoiden henkilötietoja
rakennuksessa työskentelevien yhteistyökumppaneiden henkilötietoja
Eläketurvakeskuksen vuokralaisten henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja

Rekisterin sisältämät tiedot:
-

rekisteröidyn nimi
leimaustiedot kulunvalvonnassa olevista ovista
aulapalvelun vieraskirjan tiedot
aulapalvelun avainkuittausvihkoon tallennetut tiedot
Arekin henkilökunnan perustiedot
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Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevien henkilöiden kulunvalvontatietoja säilytettään rekisterin
käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitamiseen 400 vuorokauden ajan.
Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai rikosepäilystä, kulunvalvontatietoja säilytetään asian selvittämiseksi tarvittava aika.
Arekin henkilökunnan perustietoja säilytetään työsuhteen ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä:
-

Eläketurvakeskuksen henkilöstöhallinto
kokousten järjestäjät
Arek Oy:n henkilöstöhallinto

Tietojen säännönmukaiset luo- Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
vutukset
Poikkeuksena tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa palo-, pelastus- ja poliisiviranomaisille em. viranomaisen erillisestä pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt käyttövaltuuksien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin, laitteisiin ja palvelimiin on rajattu
vain niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Eläketurvakeskus
valvoo tietojärjestelmiensä ja niiden sisältämien henkilötietojen käyttöä.
Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat lisäksi allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole
häntä koskevia tietoja. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tietojen tarkastuspyyntö Eläketurvakeskukselle.

Rekisteröidyn oikeus tietojen
korjaamiseen

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää virheellisten tietojensa korjaamista Eläketurvakeskukselta.

