TIETOSUOJASELOSTE
KAMERAVALVONTA
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterin nimi

Rakennusliiton tallentava kameravalvontajärjestelmä

2. Rekisterinpitäjä

Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4 / PL 307, 00531 HELSINKI
Y-tunnus: 0213629–4
puhelin: 020 774 003
www.rakennusliitto.fi

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterin vastuuhenkilö: talouspäällikkö Mikko Grönqvist
Tietosuojavastaava: Marjukka Hilbert, p. 040 707 8601
marjukka.hilbert@rakennusliitto.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Yleistä henkilötietojen käsittelystä:
Siltä osin kuin henkilörekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä
noudatetaan tietosuoja-asetusta ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja,
asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon
käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn
henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä,
käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn
oikeudet.
Kameravalvontajärjestelmän avulla valvotaan Rakennusliiton toimitiloissa
sijaitsevia asiakaspalvelutiloja. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun
etuun, joita ovat kiinteistöjen sekä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden tiloissa
vierailevien, sekä yleisen turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden
suojaaminen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / miksi keräämme tietojanne?
Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta,
ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden
väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena
on varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.

6. Rekisterin tietosisältö / mitä tietoja keräämme?
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman
ääntä) asiakaspalvelutiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin
tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

7. Säännönmukaiset tietolähteet / mistä tietoja kerätään?
Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.
Keräämme ja tallennamme kameravalvonnan avulla tietoja niistä Rakennusliiton
toimipaikoissa, joissa kameravalvonta on kulloinkin käytössä.
Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä Rakennusliiton toimipaikoissa,
joissa kameravalvontaa käytetään. Kameravalvontaa koskevat ilmoitukset ovat
näkyvillä niissä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat ovat sijoitettu.

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset / mihin tietoja voidaan antaa?
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan
luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja
sallimissa rajoissa.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten
tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen yksilöityyn pyyntöön.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä
kansainvälisille järjestöille.

10. Henkilötietojen säilytysajat
Kameroiden välittämän kuva-aineiston tallenteet säilyvät yhden (1) kuukauden,
jonka jälkeen uusi tallenne korvaa edellisen.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet / miten suojaamme henkilötietojanne?
Kamerat ja tallennuslaite ovat sijoitettu suljettuun verkkoon, jossa ei kulje muuta
liikennettä. Kameroiden kuva tallennetaan erilliselle tallennuslaitteelle, johon on
pääsy ainoastaan Rakennusliiton erikseen nimeämällä henkilöllä, jonka
työnkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti oikeuksia, joita käyttämällä voi itse vaikuttaa henkilötietojen
käsittelyyn. Rekisteröidyllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön
tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot
tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän selosteen
kohdassa 3 mainittuun yhteystahoon.
Rekisteri sisältää automaattisesti ja teknisesti tallennettua tietoa, jossa ei
lähtökohtaisesti ole virheellistä tietoa.
13. Menettely oikeuksien käyttämisessä
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan
Rakennusliiton tietosuojavastaavalle kirjallisesti osoitteeseen: Rakennusliitto ry,
PL 307, 00531 Helsinki tai sähköpostilla: marjukka.hilbert@rakennusliitto.fi.
Rakennusliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja
varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rakennusliitto
voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä̈ tietosuojaselostetta voidaan päivittää̈ aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä̈ tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.12.2020.

