KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE
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Yleistä

Aktia-konsernin toimitiloihin on asennettu laitteita kameravalvonnan toteuttamiseksi.
Alueella suoritettavasta valvonnasta kerrotaan lisäksi erillisillä tiedotteilla.
Tässä selosteessa kuvaamme tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot esimerkinomaisesti tiiviisti, ymmärrettävästi ja yksinkertaisella kielellä. Pyydämme huomioimaan,
että sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytännön tai käytäntömme muuttuessa.
Tiedotamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä ja
yhteystiedot

Aktia Pankki Oyj
Riskienvalvonta, Turvallisuuspäällikkö
Puh. 010 247 010
Mannerheimintie 14
00100 Helsinki

Tietosuojavastaava
ja yhteystiedot

Data Protection Officer. Yhteydenotot sähköpostitse DPO@aktia.fi

Rekisteri

Aktia-konsernin tallentava kameravalvontajärjestelmä

Rekisteröityjen
ryhmät

Konsernin palveluksessa olevat työntekijät, ulkopuoliset palveluntoimittajat, vieraat ja
asiakkaat.

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset

- Valvottavissa tiloissa olevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden ja
omaisuuden suojaaminen
- Rikosten, väärinkäytösten tai epäilyttävien tapahtumien tai niiden epäilyjen ehkäisy tai
selvittäminen
- Virhehälytysten selvittäminen

Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavilla perusteilla:
Lainmukainen velvoite
Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Velvoitteita on
esimerkiksi työsuojelulaissa.
Oikeutettu etu
Käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. Huolehdimme
siitä, että käsittely oikeutetun edun perusteella on oikeasuhtaista rekisteröidyn
odotuksien kannalta.

Tietolähteet

Ei ulkopuolisia tietolähteitä.

Tietosisältö

Rekisteri muodostuu kameravalvontajärjestelmän digitaalisista kuvatallenteista
valvonta-alueistamme, kuvan kellonajasta ja päivämäärästä.

Tietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa henkilötietoja:

Aktia Pankki Oyj
PL 207

-

konsernin sisällä lain sallimissa rajoissa
viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa, esimerkiksi poliisille

00101 Helsinki
Puh. 010 247 010

Y-tunnus 2181702-8
www.aktia.fi
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Käyttämämme palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja toimeksiannostamme ja
lukuumme. Tällöin sopimuksilla taataan, että tietoja käsitellään voimassa olevan
lainsäädännön sekä tämän selosteen mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA-alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteri säilytetään paikallisilla tallentimilla, jotka ovat lukituissa tiloissa kytkettyinä
hälytyskeskuksiin. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen säilytysaika
tai säilytysajan
määrittämiskriteerit

Tallenteen säilytysaika on 3-12 kuukautta tai niin kauan kuin mahdollisen rikoksen tai
väärinkäytöksen selvittämiseen voi olla tarvetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen
oikaisemiseen, oikeus pyytää tietojen poistamista, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja
vastustamiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siinä määrin kuin se on
mahdollista sekä teknisesti että ottaen huomioon pankkisalaisuuden ja muiden
henkilöiden suojaamisen. Saadaksesi lisätietoja tallenteista voit olla yhteydessä
konsernin tietosuojavastaavaan (DPO).

Valitus
valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Yhteystiedot:
sähköposti tietosuoja(at)om.fi, PL 800, 00531 Helsinki.
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