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Tietosuojaseloste – Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste 

1 
Rekisterin pitäjä 

Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri 
Laturitie 2  
60510 Hyllykallio 
020 701 2830 

2 
Yhteystiedot 
henkilötietojen 
käsittelyä koskevissa 
asioissa 

Suomen Punainen Risti / Tero Hintsa 
Laturitie 2  
60510 Hyllykallio 
Puhelin: 040 512 1726 
tero.hintsa@punainenristi.fi 

3  
Henkilötietojen 
ryhmä 

Suomen Punainen Risti / Länsi-Suomen piiri /  
Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Kameravalvontajärjestelmiin kerätään ne tiedot, joita Länsi-Suomen piiri tilojen 
käyttäjänä ja tiloista vastaavana tarvitsee henkilökuntaan, asiakkaisiin tai 
omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen 
vastuukysymysten selvittämisessä. Järjestelmällä varmistetaan ja lisätään Länsi-
Suomen piirin tiloissa toimivien työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden tiloissa 
liikkuvien turvallisuutta. 
 
Samoja käsittelyperiaatteita noudatetaan kaikissa Suomen Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piirin toimipisteissä. 

5 
Rekisterin tietosisältö 

Kameroita on sijoitettu tiloihin, joissa on Länsi-Suomen piirin toimintaa. 
Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan merkinnöillä. Järjestelmään 
rekisteröityy Länsi-Suomen piirin käyttämien rakennusten piha- ja paikoitusalueilla, 
sisääntulojen ulkopuolella, sekä yleisissä tiloissa olevien ja liikkuvien henkilöiden 
kuvat sekä videotallenteita.   
 
Rekisterin tietojen säilyttämisaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan. 
Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen selvitettäväksi 
tulleen rikoksen, häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, työtapaturman 
tai työturvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi. 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta kertyvät rekisterin tiedot.  

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta 
(759/2004). Rekisterin henkilötietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisten 
vaatimusten mukaisesti. Tietoja luovutetaan myös työtapaturman, työsuhteen 
päättämisen perusteen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi sekä häirinnän, 
ahdistelun tai muun epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi 
työaikana Länsi-Suomen piirin johdolle, luottamusmiehelle ja 
työsuojeluvaltuutetulle. 
 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle. 
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9 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Tallennus tapahtuu vain Länsi-Suomen piirin tiloissa ja laitteilla. Järjestelmien 
tallentimet ovat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä. 
Rekisteriä käyttävät eli tallenteita käsittelevät toimipisteiden (toimistot, kirppikset, 
vastaanottokeskukset) johtajat/päälliköt tai heidän valtuuttamansa työntekijät. 
 

10 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
Tarkastusoikeudesta päättää kameravalvonnan rekisteriasioista vastaava henkilö.  
 
 

 


