TIETOSUOJASELOSTE – Tallentava kameravalvontajärjestelmä

9.3.2021

1
Rekisterin pitäjä

Suomen Punainen Risti (SPR), Kontti-ketju
Puistokatu 21
20400 Jyväskylä

2
Yhteystiedot henkilötietojen
käsittelyä koskevissa asioissa

Suomen Punainen Risti / Tietosuoja
Tehtaankatu 1 A
00140 Helsinki
Puhelin: 020 701 2000
tietosuoja@redcross.fi

3. Henkilötietojen ryhmä

Suomen Punainen Risti / Konttien toimitiloissa kulkevat työntekijät,
vieraat, asiakkaat, kumppanit

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on
a) työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen
turvallisuuden varmistaminen
b) omaisuuden suojaaminen
c) tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
d) turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien
tilanteiden ennaltaehkäisemiseminen tai selvittäminen.
(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 16 §.)
Käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu valvoa toimitilojaan ja
mahdollistaa turvallinen liikkuminen sekä tapaturmien ja ilkivallan
selvittäminen.
Valvontakameran kuvatallenne, jossa tietona tallennusaika ja
tallennuspaikka.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Valvontakamerat. Kameroita on sijoitettu kaikkiin Konttien toimitiloihin.
Kameravalvonnasta on informoitu paikan päällä.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille
esitutkintamateriaaliksi.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yrityksen sisäisissä ohjeissa on määritelty henkilöt, joilla on oikeus käsitellä
rekisteriä. Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja/tai salasanalla suojattuna
tietokoneen kovalevyllä.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen
kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, 3 kuukauden ajan. Tietty
tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen
selvitettäväksi tulleen rikoksen, häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen
käytöksen, työtapaturman tai työturvallisuusasian käsittelyn
loppuunsaattamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

11. Rekisteriin
tallennettavien informointi

Päivitetty 9.3.2021

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.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava
kameravalvonta”-kylteillä ja/tai -tarroilla. Lisäksi tallennuspaikoilla on
pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste

