Kameravalvonnan rekisteri ja
tietosuojaseloste
Tämä on Elecster Oyj:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.03.2018. Viimeisin
muutos 22.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Osoite
Puhelin
Y-tunnus

Elecster Oyj
PL39 (Sontulantie 382),
37801 AKAA
+358 201 541 211
0290791‐7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Nimi
Kari Koski
Sähköposti kari.koski@elecster.fi
Puhelin
+358 201 541232

3. Rekisterin nimi
Elecster Oyj:n kameravalvonnan rekisteri ja tietosuojaseloste

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun.
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä
työpaikan henkilökunnan ja vierailijoiden asianmukaista toimintaa ja turvallisuutta.

5. Rekisterin tietosisältö
Tehdasalueelle liikkuvat henkilöt, jotka tallentuvat kameravalvontajärjestelmään ovat
rekisteröityjä. Kameravalvonta toimii ulkotiloissa tehtaan tontilla. Sisällä valvotaan yleisiä
tiloja. Tallennus tapahtuu liikkeestä. Tallennus tapahtuu edellisten tallenteiden päälle.
Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan merkinnöillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta kertyvät kyseessä olevan rekisterin tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki
yksityisyyden suojasta 759/2004). Tietoja luovutetaan poliisille rikosilmoitusmenettelyn
kautta niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos tai
vahinkotapauksissa tarvittaessa vakuutusyhtiölle.
Tietoja luovutetaan myös työtapaturman, häirinnän, ahdistelun tai muun epäasiallisen
käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi työaikana yrityksen johtaville esimiehille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu
salasanalla. Rekisteriä säilytetään lukitussa tilassa, johon on avain vain rekisterin käsittelyyn
oikeutetuilla henkilöillä. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen
enintään 12 kk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä
syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta
tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.
Manuaalista aineistoa ei ole.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa. Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle
tilaisuus tutustua paikan päällä tietoihin.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Tiedon korjauspyyntö osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Jos tarkastusoikeuteen tai virheellisen tiedon korjaamiseen ei suostuta, rekisteröidyllä on
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

