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Allmänt I Aktia-koncernens lokaler har monterats apparater för kameraövervakning. Om 
övervakningen som utförs i området berättas dessutom i separata meddelanden. 

I denna beskrivning beskriver vi de uppgifter som dataskyddsförordningen 
förutsätter exempelvis, omfattande, på lättbegripligt och enkelt språk. Vänligen 
beakta att innehållet kan ändra om lagstiftningen, rättspraxis eller vår praxis 
förändras. Vi informerar om betydande ändringar på det sätt som förutsätts i lagen. 

Personuppgiftsansvarig 
och kontaktuppgifter 

Aktia Bank Abp 

Riskkontroll, Säkerhetschef 

Tfn 010 247 010 

Mannerheimvägen 14 

00100 Helsingfors 

Dataskyddsombud och 
kontaktuppgifter 

Data Protection Officer. Kontakt per e-post DPO@aktia.fi  

Register Aktia-koncernens inspelande kameraövervakningssystem 

Grupper av registrerade Anställda i koncernen, externa tjänsteleverantörer, gäster och kunder. 

Ändamålen med 
behandlingen av 
personuppgifter  

- Att skydda den personliga tryggheten av personerna i de lokaler som övervakas 
samt egendomen 

- Att förebygga och utreda brott, missbruk eller tvivelaktiga händelser eller 
misstankar om sådana 

- Att utreda felaktiga alarm 

Den rättsliga grunden 
för behandlingen av 
personuppgifter 

Vi behandlar uppgifter på följande grunder: 

Rättslig förpliktelse 

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Förpliktelser finns 
till exempel i arbetarskyddslagen.  

Berättigat intresse 

Vi behandlar den registrerades personuppgifter på basis av berättigat intresse. Vi 
ser till att behandlingen på basis av berättigat intresse är proportionerlig till den 
registrerades förväntningar.  

Informationskällor  Inga externa informationskällor. 

Datainnehåll Registret består av kameraövervakningssystemets digitala bilder av de områden vi 
övervakar, en bild av klockslaget och datumet. 

Uppgifternas mottagare 
och mottagargrupper 

Vi kan överlämna personuppgifter: 

- inom koncernen inom ramen för vad som lagen tillåter 
- till myndigheter i fall som stadgas i lagen, till exempel till polisen 
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De tjänsteleverantörer som vi anlitar kan behandla uppgifter på vårt uppdrag och för 
vår räkning. Då garanteras det med avtal att uppgifterna behandlas enligt vid var tid 
gällande lagstiftning och denna beskrivning. 

Överlämnande av 
uppgifter till områden 
utanför EU eller EES-
området 

Uppgifter överlämnas inte till områden utanför EU eller EES. 

Principer för skydd av 
registret 

Registret förvaras på lokala lagringsenheter som är i låsta utrymmen kopplade till 
larmcentraler. Registret är skyddat med en användarkod och ett lösenord.  

Lagringstid för 
uppgifterna eller 
kriterierna för att 
fastställa lagringstiden 

Lagringstiden för en inspelning är 3–12 månader eller så länge det kan finnas behov 
av att utreda ett eventuellt brott eller missbruk.  

Den registrerades 
rättigheter 

Den registrerade har lagenlig rätt att få tillgång till uppgifterna, rätt att få sina 
uppgifter rättade, rätt att be om radering av uppgifterna, rätt att begränsa och 
invända mot behandlingen samt rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett 
annat till den mån som det är möjligt både tekniskt och med beaktande av 
banksekretessen och skydd av andra personer. Du kan kontakta koncernens 
dataskyddsombud (DPO) för att få mera information om inspelningarna. 

Klagomål till 
tillsynsmyndigheten 

Varje registrerad har rätt att inge klagomål till dataombudsmannen. 
Kontaktinformation: e-post tietosuoja(at)om.fi, PB 800, 00531 Helsingfors. 
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