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Henkilötietolaki (523/1999)
10 § ja 24 §

Nimi

Hengitysliitto ry
Osoite

PL 389, 90101 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 020 757 4000
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Harri Hamm, kiinteistöinsinööri/turvallisuuspäällikkö, Ammattiopisto Luovi,
harri.hamm@luovi.fi
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, Ammattiopisto Luovi,
merja.niskanen@luovi.fi
Riitta Turunen, tietosuojavastaava, Hengitysliiton järjestöpalvelut,
riitta.turunen@hengitysliitto.fi
Osoite

PL 389, 90101 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 020 757 4000
etunimi.sukunimi@luovi.fi
3
Rekisterin nimi

Kameravalvonnan henkilörekisteri

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden varmistaminen.
 Oppimisympäristön häiriöttömyyden varmistaminen
 Opiskelijoiden, henkilöstön ja muiden henkilöiden turvallisuuden
varmistaminen
 Omaisuuden suojaaminen ilkivallalta ja varkauksilta
 Turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen
 Yleiselle turvallisuudelle uhkaa aiheutuneen tilanteen selvittäminen
 Työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen
selvittäminen
Perusteet:
 Henkilötietolaki (523/1999)
 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16-17 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §:n 1 momentin
mukaisesti työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa
tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta)
käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien
henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi
tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä
turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden
ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.
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Lisäksi rekisterin tietoja on työnantajalla oikeus käyttää yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain 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, yhdenvertaisuuslain 1325/2014
14 §:ssä tarkoitetun häirinnän taikka työturvallisuuslaissa (738/2002)
tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja
toteennäyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
5
Rekisterin
tietosisältö

Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla tallennettu kuvaaineisto mukaan lukien tallennusaika ja -paikka.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta”
–tyyppisillä kylteillä.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaista luovutusta.
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tallennuslaitteet säilytetään lukitussa tilassa ja ovat suojattu salasanalla sekä
sijaitsevat muulta verkkoliikenteeltä erotetussa erillisessä verkossa. Rekisterin
käsittelyyn työtehtävän perusteella oikeutetulle henkilölle on annettu oma
yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa.
Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen keskimäärin
neljä viikkoa, 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.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Kameravalvonnassa syntyviä
tallenteita saavat käsitellä vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.
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10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyn
pyytäessä tallennetut henkilötiedot esitetään tapauskohtaisella järjestelyllä.
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö –lomakkeella
tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen
tietojen antamista.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisterissä olevat virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen
perusteella. Oikaisuvaatimus esitetään kirjallisesti oikaisuvaatimus –
lomakkeella tietosuojavastaavalle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
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