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Yhteyshenkilö
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Rekisterin nimi
Naantalin seurakuntayhtymän tallentava kameravalvontajärjestelmä
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, henkilökunnan ja kiinteistöillä asioivien
turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.
Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa
liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä tallentavasta kameravalvonnasta ilmoittavilla
kylteillä.
Käsittelyn perusteena on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta.
Lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §:n 1 momentin mukaisesti työnantaja
saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa
oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai
tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai
tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.
Työnantajalla on lisäksi oikeus käyttää kuva-aineistoa 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 henkilöryhmät ja tietosisältö
Sisältää kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla syntynyttä tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaamaa kuva-aineistoa. Henkilöiden puhe ei tallennu.
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Tietolähteet
Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.
Tietojen luovutukset
Vartiointi- ja turvapalveluja koskevia henkilötietoja käsittelee ulkopuolinen palveluntarjoaja,
jolla on katseluoikeus aineistoon.
Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei muutoin luovuteta muille kuin poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa
haltuunsa. Tietoja voidaan käsitellä Naantalin seurakuntayhtymässä, mikäli asia liittyy kameravalvonnan tarkoitusperään.
Henkilötietojen säilytysaika
Kuva-aineisto säilyy enintään 30 vuorokautta, kunnes uusi aineisto tallentuu vanhan aineiston
päälle. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
•

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

•

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

•

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

•

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia
muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puh. 029 56 66700, tietosuoja @ om.fi
www.tietosuoja.fi
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