REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1
Rekisterin pitäjä

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki

2
Yhdyshenkilö
rekisteriä
koskevassa
asiassa
3
Rekisterin nimi
4
Rekisterin
käyttötarkoitus

Johdon lakimies Emilia Katajajuuri
Tietoturvapäällikkö Tarja Järvinen
Puhelin 029 532 6000
Sähköposti etunimi.sukunimi@luke.fi
Luonnonvarakeskuksen tallentava kameravalvontajärjestelmä.
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä
rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi
valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä Luonnonvarakeskuksen
henkilökunnan ja vierailijoiden turvallisuutta.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi 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.
5
Luonnonvarakeskuksen teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja
Rekisterin
piha-alueilla kiinteistöjen ulko-ovien edustalla syntynyt
sisältämät
Luonnonvarakeskuksen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien
tietotyypit
kameroiden kuvaama kuva-aineisto.
6
Luonnonvarakeskuksen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien
Säännönmukaiset kameroiden välittämä kuva-aineisto.
tietolähteet
7
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.
Säännönmukaiset
tietojen
luovutukset
8
Ei luovuteta.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
A. Analoginen aineisto
Rekisterin
suojauksen
Analogisessa muodossa (videonauhalla) oleva rekisteri (videonauha)
periaatteet
säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joilla
on oikeus käsitellä rekisteriä. Rekisterin tietoja säilytetään 14 vrk, ellei ole
kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä
säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle
uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu videonauhaa editoimalla.

B.

10
Rekisteriin
tallennettavien
informointi

Digitaalinen aineisto

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva
rekisteri on suojattu salasanalla. Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle
henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista
valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä riippuen
enintään 14 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta
johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan
tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla
kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava
kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä. Lisäksi kirjaamossa ja tallennuspaikoilla
on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.

