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YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Sitoudumme suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan
henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Käsittelemme
tallentamiamme kameravalvontatallenteita tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen
mukaisesti.
Löydät tästä tietosuojaselosteesta myös tietoa siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi henkilötietojesi
käsittelyyn liittyen. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla
yhteydessä meihin kohdissa 2 ja 8 mainittujen ohjeiden mukaisesti.
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REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Henkilörekisterin nimi on Helvarin tallentava kameravalvontajärjestelmä
("Kameravalvontajärjestelmä").
Rekisterinpitäjänä toimii Helvar Oy Ab (jäljempänä "me" tai "Helvar") (y-tunnus: 1761136-9),
Keilaranta 5, 02150 Espoo.
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
Vastuuhenkilö: IT Service & Operations Lead, +358 9 56541, helvar@helvar.com

Helvar Oy Ab, Keilaranta 5, 02150 Espoo, Finland
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MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Helvar käsittelee kameravalvontatallenteita Helvarin oikeutetun edun perusteella.
Kameravalvontajärjestelmän sisältämän kuva-aineiston käsittelyn tarkoituksena on yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 16 §:n mukaisesti:
•

Helvarin henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen
turvallisuuden varmistaminen;

•

omaisuuden suojaaminen; sekä

•

turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja
selvittäminen.

Helvar ilmoittaa näkyvillä kylteillä kameravalvonnasta kameravalvotuissa tiloissaan.
4

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Kameravalvontajärjestelmä pitää sisällään kameravalvonnan piiriin kuuluvissa ulkotiloissa ja
sisäänkäynnin läheisyydessä Helvarin tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
tallentamaa kuva-aineistoa.
Tämä kuva-aineisto kattaa muun muassa valvontakameran kuvatallenteen, tallennusajan,
tallennuspaikan ja kuvatallenteesta mahdollisesti kerätyt tiedot, kuten ajoneuvon rekisterinumero.
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MITEN VARMISTAMME REKISTERIN SUOJAUKSEN?

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä
tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin
kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen
käsittelyn vaiheessa.
Suojaamme tallenteet siten, että niiden asiaton ja oikeudeton käyttö on estetty. Tallenteita
säilytetään suojattuna lokaalissa paikassa, johon pääsy on vain niillä erikseen oikeutetuilla
henkilöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.
Kameravalvontajärjestelmän sisältämien tallenteiden käsittelyä suojataan myös asianmukaisin
teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin.

Helvar Oy Ab, Keilaranta 5, 02150 Espoo, Finland
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KENELLE JAAMME TIETOJASI?

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Kameravalvontajärjestelmän ulkopuolelle.
Kameratallenteita voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos laki tai viranomaismääräys
velvoittaa luovuttamaan tietoja. Henkilötietoja voidaan siirtää Helvarin toimeksiannosta
henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille, kuten vartiointiliikkeelle.
Emme luovuta tai siirrä rekisteröityjen henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta.
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KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme kameravalvontajärjestelmän tallenteita ainoastaan niin kauan kuin tallenteita voidaan
pitää tarpeellisina kameravalvonnan tarkoitusten toteuttamiseksi ja riippuen
kameravalvontajärjestelmän käytössä olevasta tallennuskapasiteetista. Tallenteet hävitetään
kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä, ellei Helvarilla ole
lainmukaista perustetta pidemmälle säilytysajalle.
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MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Sinulla on oikeus tarkistaa Kameravalvontajärjestelmään talletetut sinua koskevat henkilötiedot ja
oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa
sinua koskevat henkilötiedot Kameravalvontajärjestelmästä.
Voit olla meihin milloin tahansa yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi
käsittelyyn tai oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Pyrimme ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi
käsittelyyn liittyvät kysymykset kanssasi henkilökohtaisesti. Voit kuitenkin aina tehdä valituksen
tietosuojavaltuutetulle, jos koet että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
henkilötietoja käsitellessämme. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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