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Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä
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Rekisterin tarkoituksena on rekisteröityjen oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen,
jen käsittelyr rekisterinpitäjän ja henkilöstön omaisuuden suojaaminen, rikosten ennaltaehkäiseminen
tarkoitus
sekä niiden selvittäminen, näiden lisäksi tieto- ja henkilöturvallisuuden ylläpito.
Rekisteritietoja käytetään tiloissa liikkuvien henkilöiden kulkutapahtumien selvittämiseen
ja yksilöintiin sekä henkilöllisyyden todentamiseen. Henkilökunnan henkilöllisyyden
varmistettavuus on osa lääketukkukauppaa koskevia laatu- ja
lääketurvallisuusvaatimuksia (Euroopan un¡onin Good Manufacturing Practice -ohjeisto).
Henkilötieto-
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Rekisteri sisältää henkilöstöä, alihankintana tilattua, kohteessa vakituisesti työskentelevää
henkilöstöä sekä liiketiloja vuokraavaa henkilöstöä koskevia henkilötietoja.
Rekisterissä ylläpidetään työntekijöiden henkilötietoja ja työsuhteeseen liittyviä tarpeellisia
tietoja henkilöstön osalta. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi,
henkilönu mero (20 1 8), kulu nvalvontakortin n ro, työnantaja ja valokuva.
Hen kilöstön rekisteröidyn tiedot poistetaan tietokan nasta työsuhteen päättymistä
seuraavan kalenterivuoden tammikuussa. Muiden henkilöiden tiedot poistetaan kolmen
viikon sisällä, kun henkilö lopettaa työskentelyn Tamrotalossa.
Kulunvalvonnan henkilörekisteri koostuu sähköiseen muotoon talletetusta tietokannasta ja
valokuvasta sekä ffysisestä lomakearkistosta. Flexim-järjestelmä tallentaa hyväksytyt ja
hylätyt kulkutapahtumat päivämäärineen ja kellonaikoineen.

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai lähiesimieheltä. Kulkutapahtumat
tallentuvat Flexim-järjestelmään rekisteröidyn näyttäessä kulkukorttiaan
kulu nvalvontapäätteel le.
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Tietojen
säännönmukaise t luovutukset
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Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Kulunvalvonta- ja tunnistekorttitietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään. Tietoja
luovutetaan ainostaan henkilön työnantajalle erillisestä pyynnöstä.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

A Manuaaliren aileisto

Sähköisen materiaalin osalta rekisterin tietoliikenneyhteydet suojataan yhteyden
salauksella ja paperiversiot lukitussa kaapissa. Käyttäjät on rajattu vain välttämättömiin
henkilöihin, jotka on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat
salassapitovelvollisuuden alaisina.

B ATKHakäsileltävät t"'1ot

Järjestelmä on suojattu rajaamalla järjestelmää ja tietoihin pääsyä.
Flexim-kulunvalvontajärjestelmään voi kirjautua vain sallituista IP-osoitteista ja pääsy on
suojattu salasanoin.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai
poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. Rekisteröity voi myös
lähettää tarkastus- tai korjauspyynnön rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteesta tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai
poistaa virheellistä tietoa. Rekisteröity voi lähettää tarkastus- tai korjauspyynnön
rekisteriasioita hoitavalle.
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

