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Kameravalvonnan henkilörekisteri
Hengitysliitto ry
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puh. 020 757 5000

Harri Hamm, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö, harri.hamm@luovi.fi
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi
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Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
• henkilöturvallisuuden varmistaminen
• omaisuuden suojaaminen
• yleistä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja
selvittäminen
• työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen
selvittäminen
Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on yleistä etua koskevan tehtävän
suorittaminen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.
Laki 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.
Lisäksi rekisterin tietoja on työnantajalla oikeus käyttää yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain 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, yhdenvertaisuuslain
1325/2014 14 §:ssä tarkoitetun häirinnän taikka työturvallisuuslaissa
(738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja
toteennäyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
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Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla tallentavaan
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuva-aineisto mukaan lukien
tallennusaika ja -paikka.
Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä tavalla ”Tallentava
kameravalvonta” –tyyppisillä kylteillä.

6
Henkilötietojen
säännönmukaiset
tietolähteet

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
säännönmukaiset
luovutukset

Ei tietojen säännönmukaista luovutusta.
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Henkilötietojen
säilyttämisaika

Rekisterin tietoja säilytetään keskimäärin neljä viikkoa, ellei ole
kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä
(esim. rikostapaus) säilyttää tietoja pidempää aikaa.

Rekisteröidyllä on oikeus
10
- saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Rekisteröidyn oikeudet
- saada pääsy tietoihin
- oikaista tietoja
- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- vastustaa tietojen käsittelyä
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Rekisteröity ei voi käyttää kaikki oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity
11
Oikeus tehdä valitus katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten
valvontaviranomaiselle vastaisesti.
12
Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Hengitysliitto ry

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä
eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.
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