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2 Rekisterinpitäjä

Geologian tutkimuskeskuksen tallentava
videovalvontajärjestelmä
Geologian tutkimuskeskus

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Erikoissuunnittelija Jussi Laitila

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Tehtävänimike

1 Rekisterin nimi

Erikoissuunnittelija Jussi Laitila

Osoite

Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo,
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0295030000

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

– Tallenteita käsitellään luottamuksellisesti.
– Tallenteita kerätään työntekijöiden
turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden
suojaamiseksi, ennalta ehkäisemään rikoksia ja
auttamaan viranomaisia jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä.
– Tallenteet säilytetään 9kk Geologian
tutkimuskeskuksen videovalvonnan tallentimella,
mikäli ei ole videovalvonnan tarkoituksen
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää
tietoja pidempää aikaa.

6 Rekisterin tietosisältö

Videovalvontajärjestelmään tallennetut,
kameroiden kuvaamat kuva-aineistot.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Kameroiden välittämä kuva-aineisto.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja
luovutetaan poliisille tapauksissa, joissa on
tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei ole.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Geologian
tutkimuskeskuksen palveluksessa olevilla henkilöillä ja palvelun tuottajilla, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin tietoja säilytetään 9kk, ellei
ole videovalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää
aikaa. Tiedot tuhotaan niin, että järjestelmä tallentaa vanhan kuvan päälle uutta kuvaa.

11 Tarkastusoikeus

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

13 Kielto-oikeus

14 Rekisteröidyn informointi

15 Rekisteri-hallinto

Henkilö voi halutessaan tarkistaa, antamiensa
aikamääreiden perusteella, mitä tietoa (videot)
hänestä on rekisteriin talletettu Geologian
tutkimuskeskuksen videovalvonnan tallentimelle.
Rekisteri sisältää vain kameran taltioimaa tietoa,
jossa ei yleensä voi olla virheellistä tietoa.
Rekisteröity voi kuitenkin esittää tiedon korjaamista
koskevan vaatimuksen järjestelmän ylläpitäjälle.
Kameravalvonnalla kerättyjä tietoja ei luovuteta,
ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta
tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei siis tarvitse
esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla olevilla
”TALLENTAVA VIDEOVALVONTA” – kylteillä.
Rekisteriseloste on nähtävissä pyynnöstä geologian
tutkimuskeskuksen asianhallintajärjestelmässä.
Geologian tutkimuskeskus käyttää
rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
Rekisterin vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa
päättää rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin
käytöstä, tietosisällön ja käyttöoikeuksien
myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja
tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen
korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta,
rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta,
rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan
järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
sekä rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja
hänen tehtävistään.
Rekisteritoimintoja toteuttavat kulloinkin Geologian
tutkimuskeskuksen kilpailuttamat vartiointiliikkeet.

