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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Pirkanmaan liitto
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, PL 1002, 33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Tietosuojavastaava Jaana Niittyniemi, puh. +358 50 326 1620,
jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Talouspäällikkö Tuomo Karman
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, PL 1002, 33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite

tuomo.karman@pirkanmaa.fi, +358 50 364 4155
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Pirkanmaan liiton vuokraamien toimitilojen kameravalvonta

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

6
Säännönmukaiset
tietokohteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä:
tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta, ennalta ehkäistä rikoksia
sekä auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Lisäksi tarkoitus on varmistaa
kiinteistön käyttäjien turvallisuutta.

rekisteriin tallentuu ainoastaan videokuvaa valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä
kellonaikoineen ja päivämäärineen. Kuvattavissa tiloissa on tallentavasta
kameravalvonnasta ilmoittavat kyltit.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Kameravalvonnan tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Tietoja luovutetaan
pyynnöstä poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tallennepalvelin säilytetään lukitussa valvotussa tilassa. Digitaalisessa muodossa
olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain rekisterin
käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa. Rekisteritietoja säilytetään tallentimen
kovalevyllä yhden kuukauden. Tiedot tuhoutuvat, kun niiden päälle tallentuu uutta
tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja näytöllä. Tietoja
selataan ainoastaan, kun henkilölle tai omaisuudelle on aiheutettu uhkaa tai vahinkoa
valvonta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tai rekisteröidyn halutessa
käyttää tarkastusoikeuttaan kohdassa 10 tarkemmin kuvatulla tavalla. Tarvittaessa
rekisterinpitäjän edustaja voi lisäksi tarkistaa kameratallennuksen toimivuuden.
Tietoja saa selata ainoastaan Pirkanmaan liiton tietosuojavastaava, hallintojohtaja ja
ICT-asiantuntija viimeksi mainitussa tapauksessa.
Tallentunutta tietoa voidaan pyynnöstä luovuttaa poliisille rikostutkintaa varten
ulkoisella muistivälineellä.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus
toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran
vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan
poikkeustapauksessa.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.
Pyynnössä pitää mainita, miltä ajalta tietoja halutaan tarkistaa, jotta tietojen haku
voidaan rajata ja tehdä nopeammin.
Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.
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11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä
rekisteriä hoitavaan henkilöön.
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään,
rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

