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Seloste käsittelytoimista 

 

Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten Finanssi-
valvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekiste-
röidyllä on. 

1. Rekisterin nimi 

Valokuva- ja videorekisteri 

2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Finanssivalvonta 
Y-tunnus: 0202248-1 
PL 160 
00101 Helsinki 
 
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 
Milka Lahnalammi-Vesivalo 
Sähköposti: milka.lahnalammi-vesivalo(at)finanssivalvonta.fi 
Puh: +358 9 183 5222 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Pasi Hänninen 
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)bof.fi 
Puh: +358 9 1831 (vaihde) 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Finanssivalvonnan valokuva- ja videorekisteri on sähköinen rekisteri. Kuvien ja videoiden metatietojen yhtey-
dessä on joidenkin henkilöiden osalta mainittu henkilön nimi. 
 
Kuvia ja videoita voidaan julkaista Finanssivalvonnan verkkopalveluissa ja Finanssivalvonnan käyttämissä 
sosiaalisen median kanavissa. 
 
Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Rekisteröityjen ryhmät: 
– Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin työntekijät ja ulkopuoliset vierailijat 
Henkilötietoryhmät: 
– Valokuva tai video, josta henkilö on tunnistettavissa 
– Valokuvan tai videon metatietoihin voidaan kirjoittaa joidenkin kuvassa tai videossa olevien henkilöiden 

nimet. 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
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Finanssivalvonnan sisäiseen käyttöön tarkoitettuja kuvia ei luovuteta talon ulkopuolelle eikä niitä ladata ulkoi-
siin verkkopalveluihin tai sosiaalisen median kanaviin. 
 
Finanssivalvonnan julkiseen käyttöön tarkoitettuja kuvia tai videoita voidaan luovuttaa esim. lehdistölle tai ei-
kaupallisiin julkaisutarkoituksiin. Kuvia tai videoita voidaan julkaista myös Finanssivalvonnan verkkopalve-
luissa ja Finanssivalvonnan sosiaalisen median kanavissa. 

6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Finanssivalvonnan verkkopalveluissa ja Finanssivalvonnan sosiaalisen median kanavissa julkaistut kuvat 
ovat julkisesti saatavilla. 

7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 

Valokuvia ja videoita säilytetään Finanssivalvonnan rekisterissä pysyvästi.  

8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsit-
telyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Tällaisia 
toimia ovat mm. turvallisten laitetilojen käyttö ja käyttöoikeuksien rajaaminen. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus: 
− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tie-

tojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.  
− peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruutta-

mista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen antamatta 
jättämisestä 

Kuvaamisesta informoidaan tilaisuuden yhteydessä. Henkilön osallistuessa tilaisuuteen, hän suostuu mah-
dollisuuteen tulla kuvatuksi. Jos tilaisuudessa on mahdollista järjestää sellainen istumapaikka, mikä ei näy 
kuvissa tai videoissa, tämä pyritään järjestämään. Jos tämä ei ole mahdollista, henkilö saattaa tulla kuva-
tuksi. 
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