REKISTERISELOSTE
Tallentava kameravalvontajärjestelmä

Henkilötietolain (523/1999) 10 §, lain yksityisyyden suojasta työelämässä (579/2004) 16 - 17 § ja 21 §,
rikoslain säännösten salakatselusta ja -kuuntelusta mukainen rekisteriseloste
Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n edellyttämät informointitiedot

Rekisterinpitäjä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rekisteriasioita hoitava
henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi
Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
Yhteyshenkilö: johdon sihteeri Marjo Tauru
Puhelin
050 464 0283, sähköposti marjo.tauru@kktavastia.fi

Rekisterin nimi

Koulutuskuntayhtymä Tavastian tallentava kameravalvontajärjestelmä

Tallentavan videovalvonnan käyttötarkoitus

Tallenteita kerätään työntekijöiden ja opiskelijoiden turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, ennaltaehkäisemään rikoksia
ja auttamaan jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 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 taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen
selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen
selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kuntayhtymän tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
kuvaama kuva-aineisto, joka syntyy kuntayhtymän teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa, eri toimintayksiköissä sijaitsevissa tiloissa ja
piha-alueilla.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Kameroiden välittämä kuva-aineisto
Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluva valvonta-alue ulotetaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin ja välttämättömiin kohteisiin. Valvontaalueisiin ei sisällytetä ihmisten tai työntekijöiden yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia alueita.

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Koulutuskuntayhtymä Tavastian palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään (kiinteistöpäällikkö, asuntolanhoitajat ja yksi lehtori). Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tallenteita käsitellään luottamuksellisesti ja rekisterin tietoja säilytetään
Koulutuskuntayhtymä Tavastian palvelimella enintään yksi vuosi, ellei ole
videovalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempi aika. Tiedot tuhotaan niin, että järjestelmä tallentaa
vanhan päälle uutta kuvaa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoa (videot ja kuvat) hänestä on rekisteriin talletettu. Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti
allekirjoitetulla kirjeellä, joka on osoitettu koulutuskuntayhtymälle (osoite
edellä).
Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.
Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteriin tallennettavien
informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla olevilla "TALLENTAVA
VIDEOVALVONTA" -kylteillä ja tarroilla. Rekisteriseloste on nähtävissä
kuntayhtymän www-sivuilla.

Virheen oikaisu

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä.

HetiL:n mukainen seloste / päivitetty 16.12.2016/MaTa.

