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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaistavien henkilökuvien rekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen henkilötietoihin liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

28.6.2017 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaistavien henkilökuvien rekisteri-

seloste 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 

Puhelin vaihde 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rekisteriasioiden hoitaja 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Sairaanhoitopiirin tiedottaja 

 

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu 

– huolehtia, että henkilökuvia käytetään asianmukaisesti ja niitä julkais-

taan vain henkilön antamalla suostumuksella, joka hänellä on myös 

oikeus peruuttaa 

– henkilön peruuttaessa suostumuksensa kuvan käyttöön, se tulee 

poistaa sekä julkaistavien henkilökuvien rekisteristä että mahdolli-

suuksien mukaan myös julkaisuista, jonne se on tallennettu 

– kaikki sairaanhoitopiirin julkaisuissa, sairaanhoitopiirin www-

sivustolla ja sairaanhoitopiirin some-kanavilla julkaistut henkilökuvat 

tallennetaan keskitetysti yhteen paikkaan, jonne pääsy on rajoitettu 

tiedottajalle ja kehittämisyksikön suunnittelijalle 

 

Tiedottaja, kehittämisyksikön suunnittelija 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Rekisterin käyttötarkoitus 

 

Henkilökuvien rekisteriin kerätään ne henkilöistä otetut/laaditut valoku-

vat, videot ja kuvalliset tuotokset, joita käytetään Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin julkaisuissa, sairaanhoitopiirin virallisella www-sivustolla 

ja sairaanhoitopiirin sosiaalisen median kanavilla. Henkilökuvilla ei tässä 

yhteydessä tarkoiteta potilaista otettuja valokuvia, videoita tai muita ku-

vallisia tuotoksia, joita käytetään potilasasiakirjoina osana potilaan hoi-

toa. Potilasasiakirjoina käytettäviä valokuvia ei koskaan julkaista sosiaali-

sessa mediassa. 

5 Rekisterin tietosisältö Julkaistavaksi tarkoitetut henkilökuvat sekä niiden yksilöintitiedot sekä 

kuvattavan henkilön antama suostumus kuvan käyttämiseen. Julkaistu 

henkilökuva on julkaisun jälkeen löydettävissä ja yhdistettävissä henki-

löön, jos henkilö haluaa myöhemmin peruuttaa suostumuksensa kuvan 

käyttöön esimerkiksi kirjallisella pyynnöllä. Kuvauslupalomakkeessa 

suostumuksen antajalle tehdään tiettäväksi se, ettei kuvien poistaminen 

sosiaalisesta mediasta ole aina välttämättä mahdollista. Henkilön antama 

kirjallinen lupa kuvan julkaisemiseen lähetetään tiedottajalle, joka huo-

lehtii kuvauslupien keskitetystä arkistoinnista. 
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6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Tiedottajan ja kehittämisyksikön suunnittelijan ottamat henkilövalokuvat, 

videot ja kuvalliset tuotokset sekä yksiköissä otetut vastaavat tallenteet, 

jotka liitetään osaksi sairaanhoitopiirin julkaistavien henkilökuvien rekis-

teriä. 

7 Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tekee julkaisuja sekä ylläpitää virallis-

ta www-sivustoa sekä some-kanavia, joiden kautta julkaistut henkilökuvat 

ovat nähtävissä. 

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei erikseen luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 

Kuvien tallennus tapahtuu sairaanhoitopiirin tiloissa ja niitä otetaan yk-

sinomaan sairaanhoitopiirin laitteilla. Julkaistavaksi aiottu henkilökuva 

sekä sen identifiointitiedot (aika, paikka, luvan antajan etu- ja sukunimi, 

missä kuva(t), video(t) tai muu vastaava kuvatallenne on tarkoitettu jul-

kaistavaksi), lähetetään sähköpostilla webmaster(at)epshp.fi. 

 

Julkaistavien henkilökuvien rekisteriä käyttävät eli kuvia tallentavat, 

muokkaavat ja poistavat tiedottaja sekä kehittämisyksikön suunnittelija. 

 

Pääsy julkaistavien henkilökuvien rekisteriin on ainoastaan tiedottajalla ja 

kehittämisyksikön suunnittelijalla. Webmaster(at)epshp.fi sähköpostilaa-

tikkoa hoitaa kolme henkilöä osana työtehtäviään. 

10 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Julkaistavien henkilökuvien rekisteriin ei sisälly profilointia tai automaat-

tista päätöksentekoa. 

 


