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Wilhelmiinan Palvelut Oy:n tallentava kameravalvonta
Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä työntekijöiden ja
asiakkaiden turvallisuutta, suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä vaaratilanteita
ja rikoksia sekä auttaa tapahtuneiden vaaratilanteiden ja rikosten
selvittämisessä.
Lainsäädäntö:
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
- Työsopimuslaki 55/2001
Työehtosopimukset:
- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2018 – 31.3.2020
Rekisteri tietosisältö koostuu useiden tallentavien valvontakameroiden
välittämistä ja tallentavista kuvista (videokuva).
Tietojen säilytysaika: tietoja säilytetään yksi kuukausi.
Yhtiön omistamien ja kiinteistön alueella sijaitsevien valvontakameroiden
välittämä kuvamateriaali.
Tietoja ei luovuteta organisaatiosta ulos.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Valvontaohjelmisto (tallennin) ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukitussa
tilassa, jonne pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin
käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän,
joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.
Nimetyt henkilöt: projekti-insinööri, kiinteistön huoltomies ja hänen
poissaollessaan hänen varamiehensä.
Kiinteistön alueella on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta.
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen mukaan:
1. Oikeus saada tietoa henkilötiedoista (TsA 15 art).
2. Oikeus saada oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötiedot (TsA 16 art).
3. Oikeus saada poistetuksi turhat henkilötiedot (TsA 17 art).
4. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä (TsA 18 art).

5. Oikeus tietyin edellytyksin saada siirtää henkilötiedot järjestelmästä
toiseen (TsA 19 art)
6. Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta (TsA 34 art).
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (TsA 77 art).
11. 11. Rekisteröidyn
Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa tähän rekisteriin tallennetut tietonsa ja
oikeuksien toteuttaminen vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä, pyyntö tulee esittää kirjallisesti, dokumentti allekirjoittaa ja
henkilöllisyys todistaa kuvallisen henkilökortin avulla.
Dokumentaation toimitusaika on kuukausi.
Tiedot voi tarkistaa veloituksetta kerran vuodessa. Useammin tapahtuvasta
tietojen tarkistamisesta peritään kustannuksia vastaava korvaus.
Yhteyshenkilö yleensä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa kohdassa 2c.
12. 12. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Enemmän tietoa
valitusmahdollisuuksistasi löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:
www.tietosuoja.fi
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Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735
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