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TIETOSUOJASELOSTE: TALLENTAVA KULUN- JA KAMERAVALVONTA

7.4.2021

EU:n yhteinen tietosuoja-asetus

Selosteen nimi

HoviKoti – Tallentava kulun- ja kameravalvonta

Rekisterinpitäjä ja
yhteystiedot

Hovi Group Oy ja HoviKoti-ryhmään kuuluvat yhtiöt

Tietosuojavastaava ja
yhteystiedot

Tietosuojavastaava:
Ilkka Ruippo
Kivimiehenkatu 4
37100 Nokia

Kivimiehenkatu 4
37100 Nokia

ilkka.ruippo@hovikoti.fi
Käsittelyn tarkoitukset

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman ääntä) sekä kulunvalvonnan kirjaukset. Kameravalvonnassa kuvan lisäksi
rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Kulunvalvonnassa
rekisteröidään henkilöille luovutettujen avainten käyttö eri yksikön ovilla.

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Käytettävät järjestelmät ovat tallentava kulun- ja kameravalvontajärjestelmä.
Valvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennalta ehkäistä väärinkäytöksiä ja auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämistä. Lisäksi valvonnalla varmistetaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.
PERUSTEET:
• EU tietosuoja-asetus 2016/679, art. 1 c-, d-ja e-kohdat
• Tietosuojalaki (1050/2018)
• Rikoslaki (531/2000)
• Työturvallisuuslaki (738/2002 27§)
• Laki potilaanasemasta ja oikeuksista (785/2992 13§)
• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004 16§, 17§)

Tietosisältö

Järjestelmään rekisteröityy toimitiloissa olevien ja liikkuvien henkilöiden kuvaa. Tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluvat kameran kuvausalueiden
kuvatallenteet mukaan lukien tallennusaika ja -paikka. Valvonta-alueet on
merkitty kyltein.
Valvonta-alue ulotetaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin ja välttämättömiin kohteisiin. Valvonta-alueisiin ei sisällytetä ihmisten tai työntekijöiden yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia alueita.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun
toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat tehneet salassapitosopimuksen,
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on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä järjestelmien käyttöoikeudella. Kameravalvonnan rekisteriin tallennettuja tietoja saa tarkastella kaksi salassapitosopimuksen allekirjoittanutta
henkilöä yhdessä. Kulunvalvonnan rekisteriä voi tarkastella yksi salassapitosopimuksen allekirjoittanut henkilö kerrallaan.
Tietojen siirtäminen

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja
sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika tai
säilytysajan määrittämiskriteerit

Kameravalvonnan tietoja säilytetään maksimissaan kolme kuukautta kuvaushetkestä. Kulunvalvonnan tietoja ei lähtökohtaisesti poisteta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle
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