Tietosuojaseloste – Tallentavan kameravalvonta
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Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 A
00140 Helsinki
020 701 2000
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 A
00140 Helsinki
Puhelin: 020 701 2000
Tietosuoja@redcross.fi
Suomen Punainen Risti / Keskustoimiston toimitiloissa kulkevat työntekijät, vieraat,
asiakkaat, kumppanit
Kameravalvontajärjestelmiin kerätään tallenteet, joita Suomen Punainen Risti,
tilojen käyttäjänä ja tiloista vastaavana, tarvitsee henkilökuntaan, asiakkaisiin tai
omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen
vastuukysymysten selvittämisessä. Järjestelmällä varmistetaan ja lisätään
toimitiloissa toimivien työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden tiloissa liikkuvien
turvallisuutta.
Samoja käsittelyperiaatteita noudatetaan Suomen Punaisen Ristin Keskustoimiston
toimipisteissä Tehtaankadulla ja Pihlajistossa.
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Rekisterin tietosisältö

Käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu valvoa toimitilojaan ja
mahdollistaa turvallinen liikkuminen sekä tapaturmien ja ilkivallan selvittäminen.
Rekisterin tietosisältö koostuu tallennetusta videokuvasta, joka käynnistyy
liiketunnistimella.
Pääsääntöisesti tallenteet säilytetään 30 päivää.
Tietty tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen selvitettäväksi
tulleen rikoksen, häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, työtapaturman
tai työturvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.
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Valvontakamerat.
Kameroita on sijoitettu kaikkiin Keskustoimiston toimitiloihin. Kameravalvonnasta
on informoitu paikan päällä.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ilman lainmukaista perustetta.
Rekisterin henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisten
vaatimusten mukaisesti. Tietoja voidaan myös luovuttaa myös työtapaturman,
työsuhteen päättämisen perusteen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi sekä
häirinnän, ahdistelun tai muun epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja
toteennäyttämiseksi työaikana Keskustoimiston johdolle, luottamusmiehelle ja
työsuojeluvaltuutetulle.
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Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.
Tallennus tapahtuu vain Keskustoimiston tiloissa ja laitteilla. Järjestelmien
tallentimet ovat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä.
Tallenteita käsittelevät tapauskohtaisesti vain toimipisteiden johtajat/päälliköt ja
pääkäyttäjät.

Rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
• Pyytää, että häntä koskevat tiedot poistetaan
• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Tarkastus- ja poisto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti
henkilökohtaisesti kyseiseen toimipisteeseen. Tarkastus- ja poistopyynnön esittäjän
tulee todistaa henkilöllisyytensä ja jättää yhteystietonsa pyynnön yhteydessä.
Tarkastus ja poistopyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti ja Punainen Risti toimittaa
vastaukset tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen ilman aiheetonta viivytystä.
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