Henkilötietolain (523/99) 10 § & 24 § mukainen tietosuojaseloste Ahlmanin koulun Säätiön kameravalvontajärjestelmälle
1. Rekisterinpitäjä
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Hallilantie 24
33280 Tampere
Puh. 03 3399 2500
E-mail: ahlman@ahlman.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteishenkilö
Petteri Kauranen
Puh. 050 995 0090
petteri.kauranen@ahlman.fi

Terhi Kaski
Puh. 043 824 2774
terhi.kaski@ahlman.fi

3. Rekisterin nimi
Ahlmanin koulun Säätiön kameravalvontajärjestelmä

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata oppilaitoksen omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden turvallisuutta.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi

5. Rekisterin sisältämät tietotyypit
Ahlmanin koulun Säätiön teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja pihaalueilla sekä kiinteistöjen ulko-ovien edustalla syntynyt oppilaitoksen tallentavaan
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ahlmanin koulun Säätiön tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
välittämä kuva-aineisto
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen
viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen
viranomaistoimien niin edellyttäessä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan. Tallenteiden purku- ja katseluoikeus on
vain siihen erikseen nimetyllä vastuutyöntekijällä ja hänen poissa ollessaan hänen
sijaisellaan tai muulla tapauskohtaisesti nimetyllä työntekijällä.
Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 21 vrk, ellei
ole kameravalvonnan toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.

10. Tarkasteluoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja on kameravalvontajärjestelmiin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Ahlman / Tietosuojavastaava
Hallilantie 24
33280 Tampere

11. Virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin merkityn virheellisen tiedon korjaamista.
Oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Ahlman / Tietosuojavastaava
Hallilantie 24
33280 Tampere

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Yksityisasiakkaan tietoja ei käytetä markkinointiin.

Päiväys 27.2.2018

