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1 Rekisterinpitäjä

Invalidisäätiö sr
Tenholantie 10
00280 Helsinki
Puh. (09) 47 481

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Pia Haarala
Tenholantie 10
00280 Helsinki
Puh. 040 670 0018
pia.haarala@invalidisaatio.fi
tietosuoja@invalidisaatio.fi

3 Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvontajärjestelmä

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus:
• Kiinteistöjen valvonta.
• Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden
tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.)
• Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa
yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa
(609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa
(738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja
toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi

5 Rekisterin tietosisältö

Invalidisäätiön kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella syntynyt kuvaaineisto. Jatkuvasti kuvaa tallentava.
Tallennusaika noin 2 viikkoa

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tallentavien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7 Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta.
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

8 Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin
suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
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Tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan. Tallenteiden purku- ja katseluoikeus on
vain siihen nimetyllä vastuutyöntekijällä ja hänen poissa ollessaan hänen varatyöntekijällään tai muulla tapauskohtaisesti nimetyllä työntekijällä.
Rekisterin tietoja säilytetään noin 2 viikkoa ja tiedot tuhotaan automaattisesti tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
10 Säilytysajat

Tallennusaika noin 2 viikkoa

11 Tarkastusoikeus

Rekisteriin ei synny tarkastettavia henkilötietoja.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin ei synny korjaamista vaativia tietoja.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta”- kylteillä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).
Valitukset tulee osoittaa Tietosuojavaltuutetulle
Tietosuojavaltuutettu
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700
Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi/fi/
Lisätietoja oikeuksistasi ja Invalidisäätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan.
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