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Kameravalvontaa koskeva tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Kameravalvonnan henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymä
(0139545-4).
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Taitajankatu 6
24240 SALO
Puh. 02/77041
sskky@sskky.fi

2. Yhteyshenkilöt
Kameravalvonnan henkilörekisteristä vastaavat:

Markus Hänninen (p. 044-7704299)
Antti Helenius (p. 044-7704677)
Jukka-Pekka Välikangas (p. 044-7704399)
Yhteystiedot: PL 157, 24101 Salo
etunimi.sukunimi@sskky.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Saija Välikangas

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä Salon
seudun koulutuskuntayhtymän henkilökunnan ja opiskelijoiden turvallisuutta.
Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun
lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1 – 3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen
perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisessä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986)
tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän tai
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä.
Kameravalvonnan avulla käsiteltävien henkilötietojen käsittelyperusteena on EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan f-kohta. Kameravalvonnan avulla kerättyjen henkilötietojen käsittely
on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jotka
liittyvät rikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja selvittelyyn sekä Salon seudun koulutuskuntayhtymän
omaisuuden turvaamiseen ja henkilöiden turvallisuuden varmistamiseen.
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4. Rekisterin tietosisältö
Salon seudun koulutuskuntayhtymän teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa (pihaalueet, ulko-ovet, opetustilat ja muut yhteiset alueet) syntynyt Salon seudun
koulutuskuntayhtymän tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuvaaineisto.
Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat tiedot henkilöistä, jotka kulloinkin ovat kameroiden
valvonta-alueella. Tietosisältö muodostuu kameran tallentamista tapahtumista, joihin tulee kuvan
lisäksi tieto tallentamisen ajankohdasta (päivämäärä, kellonaika). Kamerajärjestelmä ei tallenna
ääntä.
Kuva-aineisto säilytetään vähintään 14 päivää ja enintään 30 päivää. Kuva-aineiston tuhoaminen
tapahtuu automaattisesti päälletallennuksena. Rekisterin tietoja voidaan tapauskohtaisesti
kuitenkin säilyttää niin kauan, kun se on tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi
(esim. rikosilmoituksen tekemiseksi), kuitenkin enintään yhden (1) vuoden ajan. Tietoja säilytetään
pidempi aika, jos oikeusvaateen esittäminen, selvittäminen tai puolustaminen niin vaatii eli kunnes
tuomio on lainvoimainen tai asia on lopullisesti sovittu.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Salon seudun koulutuskuntayhtymän tallentaviin valvontajärjestelmiin kuuluvien kameroiden
tallentama kuvatieto.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kameravalvonnan tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta sivullisille, ellei siihen ole lakiin oikeuttavaa
perustetta. Rikosepäilytapauksissa, ilkivallan tai uhkatilanteiden selvittämiseksi tietoja voidaan
luovuttaa poliisille, kuntayhtymän johtajalle ja ammattiopiston rehtorille.
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvan ilkivallan, väkivallan tai liikenneonnettomuuden selvittämiseksi
poliisille, kuntayhtymän johtajalle, Salon seudun ammattiopiston rehtorille ja kiinteistöpäällikölle/
kiinteistölähiesimiehelle. Tietoja voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti myös oikeusvaateiden
esittämiseksi sekä vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten.
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu
salasanalla. Jokaiselle rekisteriin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen
salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle
automaattisesti uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla tallentimella olevia tietoja
tietokoneelta.
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8. Rekisteröidyn oikeuksien kuvaaminen
Oikeus tarkastaa tiedot
Sinulla on oikeus tarkastaa, miten ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit tehdä henkilötietojesi
tarkastuspyynnön verkkosivuillamme olevalla tietopyyntölomakkeella. Varauduthan todistamaan
henkilöllisyytesi. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarvitsemme aikaan ja paikkaan liittyviä
tarkempia tietoja haluamastasi materiaalista, jotta tarkastuspyyntöön vastaaminen sujuisi
mahdollisimman hyvin.
Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja,
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.
Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi.
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos
käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua
koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista
rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi
käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien
tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa
olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli
tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen
käsittelyä on sallittua jatkaa.
Valitusoikeus
Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojesi käsittelystä. Yllä mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy
poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä
on.

