REKISTERISELOSTE

Päivitetty 11.3.2021

Rekisterin nimi

Kameravalvonta

Rekisterin pitäjä

Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto ry / Helsingin aikuisopisto
Y-tunnus: 0203131-0
Runeberginkatu 22-24, 00100 Helsinki, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi
Rekisterin vastuuhenkilönä toimii johtava rehtori, jonka tehtäviin kuuluu
huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti. Vastuuhenkilö
tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että järjestelmän
käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.
Rekisteriasioita hoitava henkilö on Palvelujohtaja Kaisa Kainulainen,
kainulainen@helao.fi, 0941500300.

Rekisterin
vastuuhenkilö
Rekisteriasioita hoitava
henkilö

Rekisterin
käyttötarkoitus ja
rekisterin pitämisen
peruste
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet
niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja
rekisteröidyn oikeuksista.
Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoitteena on rikosten ennalta
ehkäiseminen. Tavoitteena on myös opiston henkilökunnan, oppilaiden
sekä muiden opiston tiloissa kävijöiden turvallisuuden ja oikeusturvan
takaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien
selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden
tunnistamiseen.
Rekisteriin tallentuu elävää kuvaa valvonta-alueesta sekä kunkin kameran
toimintasäteellä liikkuvista henkilöistä. Kamerat ovat digitaalisia ja käytössä
24 t/vrk.

Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri muodostuu Runeberginkatu 22-24:ssa Helsingin aikuisopiston
vuokraamiinsa tiloihin, tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien
valvontakameroiden välittämistä kuvista. Helsingin aikuisopisto ei hallinnoi
kiinteistön ulkokameroita, vaan näkee vain livekuvaa, niitä hallinnoi
AccessPoint Oy. Kiinteistön kameravalvonnan rekisteriselosteesta vastaa
Newsec Oy.

Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset

Kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan vain poliisille pyynnöstä. Muutoin
niitä ei luovuteta. Työsuojelupäällikkö, sekä turvallisuuspäällikkö voivat
kohdassa 4. mainituissa tilanteessa tutustua tallenteisiin siltä osin, kuin se
asian selvittämiseksi on tarpeen.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet ja käytön
valvonta

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen käyttöön,
johon käyttäjille määritellään käyttöoikeudet. Käyttöoikeus päättyy henkilön
siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
Digitaalisessa muodossa eli kovalevyllä oleva rekisteri on suojattu
salasanalla. Kovalevy sekä valvontakameroiden ohjausyksikkö sijaitsevat
paikassa, johon pääsy on rajoitettua.

Tietojen säilytysajat

Tallennus tapahtuu kovalevylle, jossa tieto säilyy 25 vrk:n ajan riippuen
kuvattavan määrästä. Kamerat tallentavat vain liikkuvaa kuvaa, joten
tallennetun ajan pituus voi vaihdella.

