Kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste
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1 Rekisterinpitäjä
Mäntän Lukko- ja Turvatekniikka OY
Länsitorikatu 13 A 18, 35800 Mänttä
03 471 6446

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ville Nurminen
040 7337495
ville.nurminen@mlttoy.fi

3 Rekisterin nimi
Myymälän kameravalvontajärjestelmärekisteri.

4 Rekisterin julkisuus
Kameravalvontarekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallista syistä sekä työntekijöiden yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 § 3 kohta määrittelee tiedot työntekijöitä koskeviksi arkaluontoisiksi tiedoiksi. Kameravalvonnan rekisteröimä kuvatallenne sekä muut paikka tai olosuhdetiedot ovat myös rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi yrityksen tiloissa.

6 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään kameravalvontajärjestelmän tallentamaan aikasidonnaista ja paikkasidonnaista
kuvatallennetta yrityksen toimitiloista.
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7 Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmän tietolähteet muodostuvat yrityksen omistamista tallentavista valvontakameroista. Kameravalvonnan kohdennetut valvonta-alueet ja tilat sijaitsevat myymälän yläkerran myymälätilassa sekä varaston uloskäynnin edessä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa järjestyksenpidon ja turvallisuuden
varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella.

9 Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisilla rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi.
Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

11 Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26–28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on kameravalvontajärjestelmärekisteriin tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön
tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Henkilötietolaissa 27 §
on määritelty tarkemmin rajoitukset tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja
allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
Mäntän Lukko- ja Turvatekniikka Oy
Länsitorikatu 13 A 18, 35800 Mänttä

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilötietolain 29 §:n mainitulla perusteella on rekisterinpitäjän korjattava asianomaisen osoittaman virheellinen tieto kameravalvontarekisteristä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta vel-
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voite tarkastaa tietojen asiallisuus rekisteristä sekä tietojen ajanmukaisuus. Rekisterissä ilmenevä rekisteröity luonnollinen henkilö voi henkilötietolain 29 § mukaisesti vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään
koskevat tiedot.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolaissa on 30 § mukaisesti rekisteröidyllä oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

14 Kameravalvontajärjestelmän rekisteriin tallennettavien informointi
Rekisterinpitäjä informoi kameravalvonnan kohdentamat alueet ja tilat näkyvillä opaskylteillä, joissa lukee ”Alueella tallentava kameravalvonta”.

15 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Kameravalvontajärjestelmästä poistetaan kuvatallenteet, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan
tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät yksilöintitiedot poistetaan kameravalvontajärjestelmästä, kun rekisterinpitäjä katsoo,
että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta kameravalvontajärjestelmään. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos muussa laissa
määrätään eri tavalla.

16 Rekisteriselosteen hyväksyntä
Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.1.2018.
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