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Tallentava kamera- kulun,- tilavalvonta sekä
sähkömekaaninen lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmä, joita
käytetään työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien
henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi,
omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta ja omaisuutta
vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai
selvittämiseksi.
Rekisterin avulla ylläpidetään voimassaolevia kulkulupia ja
samalla turvataan kulkuoikeuden saajan kulkuoikeudet.
Kameravalvontajärjestelmän tietosisältö:
Tietoa tallennetaan rakennuksessa, sisääntuloissa,
rakennuksen välittömässä läheisyydessä sekä piha- ja
ulkoalueilla mukaan lukien tallennusaika ja -paikka.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä
Tallentava kameravalvonta ”- kylteillä ja tai tarroilla.
Lisäksi tallennuspaikalla on pyynnöstä nähtävissä
rekisteriseloste.
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien tietosisältö:
- henkilön yrityksen nimi, puhelinnumero sekä
osoitetieto
Tallentavan kamera- kulun, ja tilavalvonnan sekä
sähkömekaanisen lukitus- ja kulunvalvonnan tallentamat
tiedot.
A. Kulunvalvontajärjestelmät:
Esmikko ja Timecon kulunvalvontajärjestelmät.
Järjestelmissä on henkilön yrityksen nimi, puhelinnumero,
osoitetiedot sekä kulkuoikeuden voimassaoloaika.
B. Sähkömekaaninen lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmä:
Abloy Cliq sähkömekaaninen lukitus- ja
kulunvalvontajärjestelmä.
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Järjestelmässä on henkilön yrityksen nimi, puhelinumero,
osoitetiedot sekä kulkuoikeuden voimassaoloaika.

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

C. Kameravalvontajärjestelmä:
Mirasys kameravalvontajärjestelmä. Järjestelmä tallentaa
kuvaa toimitiloista ja niiden ympäristöistä, tilojen käyttäjistä
ja ajankohdista.
Tiedot ovat tallennettuna palvelimelle tai tallentimeen ja ne
on suojattu salasanoilla sekä sijoitettu tietoturvalliseen
paikkaan.
Rekisterin tietoja säilytetään tarpeellisen ajan, ellei ole
erityistä syytä toimia toisin. Tiedot tuhotaan tietosuojan
edellyttämällä tavalla. Tietoihin pääsee vain valtuutetut
henkilöt.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai
muille viranomaisille, joilla on oikeus saada tietoja.
Rekisteristä ei ole yhteyksiä muihin rekisterehin.
Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
Säilytysaika on luvan voimassaoloaika 2. vuoden
säilytysaika arkistointisäännön mukaisesti. Mitään tiedoista
ei säilytetä pysyvästi.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Valvontakohteisiin on laadittu rekisteriseloste, jossa on
nimetty rekisteriasioista vastaava henkilö varahenkilöineen.
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