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Rekisterin pitäjä
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Yhdyshenkilö
rekisteriä
koskevassa
asiassa
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Rekisterin nimi
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Rekisterin
käyttötarkoitus
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Rekisterin
sisältämät
tietotyypit

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
Puh. 029 532 6000
Markku Järvenpää
Puhelin: 029 532 6000
Sähköposti: markku.jarvenpaa@luke.fi

Luken riistakamerat
Riistakameroiden tarkoitus on koota tieteellistä tutkimusaineistoa koskien
riistaeläinten ja muiden luonnonvaraisten eläinten esiintymistä ja
levinneisyyttä sekä riistan aiheuttamia vahinkoja. Kullakin riistakameralla on
vastuuhenkilö, joka vastaa kameran sijainnista ja merkinnästä maastoon sekä
kuvien asianmukaisesta käsittelystä. Henkilötiedon käsittelyyn liittyen
rekisterillä on tarkoitus tunnistaa kameran vastuuhenkilö.
Riistakamerat asetetaan maastoon eläinten kulkureiteille. Tallenteisiin voi
kuitenkin päätyä maastossa ja luonnossa liikkuvia henkilöitä tai ajoneuvoja.
Luke ei hyödynnä näitä kuvia, vaan ne poistetaan.
Riistakameran vastuuhenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
mahdollinen järjestelmäkohtainen käyttäjätunnus.

Muut tiedot:
- eläimen valokuva
- valokuvan aikatieto
- valokuvan paikkatieto
- kameran paikkatieto
6
Luonnonvarakeskuksen riistakameroiden tallentama ja välittämä kuvaSäännönmukaiset aineisto.
tietolähteet
7
Luke ei hyödynnä eikä luovuta henkilöitä tai ajoneuvoja koskevaa
Säännönmukaiset kuvamateriaalia. Poikkeuksena materiaalia voidaan luovuttaa viranomaisen
tietojen
virka-apupyynnön perusteella.
luovutukset
8
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A.

Analoginen aineisto
Tallennettava kuvamateriaali tallentuu kameran muistikortille ja/tai
verkkopalveluun (lähettää pilvipalveluun tai
sähköpostiin/puhelimeen joka on vastuuhenkilön vastuulla ja
salasanan suojattu.

Maastoon sijoitettu kamera lukitaan. Analogisessa muodossa oleva
rekisteri (muistikasetti) säilytetään lukitun kameran sisällä. Kameran
avain on ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä
rekisteriä. Rekisterin tietoja säilytetään tutkimuksen toteuttamiseksi
vaaditun ajan, ellei ole riistakameravalvonnan tarkoituksen
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää
aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
Tietojen käyttö tapahtuu siirtämällä kuvamateriaali ATKjärjestelmään ja selaamalla tietoja tietokoneella.

B.

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 tutkimuksen toteuttamiseksi vaaditun ajan, ellei ole
riistakameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa
erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan
poistamalla tiedot kovalevyltä. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla
kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.

10
Rekisteriin
tallennettavien
informointi

Riistakameroiden vastuuhenkilöitä on informoitu kirjallisesti tai sähköpostilla
riistakameravalvonnasta ja siihen liittyvästä henkilörekisteröinnistä.
Vastuuhenkilöt on koulutettu kameravalvontaan liittyvästä ohjeistuksesta ja
vastuusta.
Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.luke.fi sekä pyynnöstä
Luonnonvarakeskuksen kirjaamossa.

