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Rekisterinpitäjä
Colliers International Finland Oy (y-tunnus 0420052-8)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki
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Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Sakari Wallinmaa
sakari.wallinmaa@colliers.com
Puh. +358 040 823 2669
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Rekisterin nimi
Vartioimisliiketoiminnassa käsiteltävien henkilötietojen rekisteri
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käsitellään lakiin perustuen (Laki yksityisistä
turvallisuuspalveluista 2 luku 8 §) määrätyissä vartioimisliikkeen
tehtävistä, joista on laadittava tapahtumailmoitus. Rekisteri
sisältää
yrityksen
palveluksessa
toimivien
vartijoiden
henkilötietoja, liittyen heidän laatimiinsa tapahtumailmoituksiin,
sekä kirjallisessa, että sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteri voi
sisältää tietoja vartijoiden toimenpiteiden kohteina olleista
henkilöistä.
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Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
Tapahtumailmoitusten laatiminen ja tarvittaessa viranomaisen tai
asianomistajan tietojen saaminen vaatii tapahtumailmoituksen
laatijan tunnistamista. Tapahtumailmoitus sisältää tiedon
ilmoituksen laatineesta vartijasta, sekä muista tilanteessa olleista
Colliers International Finland Oy:n työntekijöistä, kuten vartijan
ja/tai työntekijän nimen, yhteystiedot, henkilötunnuksen sekä ko.
tapahtumaan
liittyvät
havainnot
ja
toimenpiteet.
Tapahtumailmoitukseen saadaan merkitä lisäksi muiden
tapahtumaan liittyneiden toimenpiteiden kohteena olevien
henkilöiden henkilötietoja, kuten etunimet, sukunimi, osoitetiedot,
henkilötunnus sekä ko. tapahtumaan liittyvät havainnot ja
toimenpiteet.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat tapahtumailmoituksen
laatineilta vartijoilta.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja säännönmukaiset tietojen
luovutukset
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Vartioimistehtävän toimeksiantajalla ja valvontaviranomaisella on
oikeus
saada
jäljennös
järjestelmään
tallennetusta
tapahtumailmoituksesta. Jos vartija vapauttaa kiinni ottamansa
henkilön, tapahtumailmoitus on viipymättä toimitettava rikoksen
tapahtumapaikan poliisilaitokselle.
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Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Tiedot säilytetään Colliers International Finland Oy:n
tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että
ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä
tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on
rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä
edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä
henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.
Colliers International Finland Oy:n on säilytettävä lain mukaan
tapahtumailmoitukset kahden vuoden ajan niiden laatimispäivän
kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötietoja

sisältävät tapahtumailmoitukset
kuukauden kuluessa hävitetään
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viipymättä

ja

viimeistään

Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä eli käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee
toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018
lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
tietosuojavaltuutetulle.

