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TIETOSUOJASELOSTE, kameravalvonta

Tietosuoja  on perusoikeus,  jolla  turvataan  yksityisyyden,  oikeuksien  ja  vapauksien  toteutuminen  henkilötietoja  käsitellessä.
Olemme  HiiPussa  sitoutuneet  huolehtimaan  käsittelemiemme  henkilötietojen  tietosuojasta  sekä  noudattamaan  tietosuoja-
lainsäädäntöä.  Tässä  tietosuojaselosteessa  kerromme  EU:n  yleisen  tietosuoja-asetuksen  (679/2016)  mukaisesti,  kuinka  ja
millaisin edellytyksin käsittelemme henkilötietoja toiminnassamme. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöltä. Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä johtokuntaan.

1. Rekisterinpitäjä
Hiidenveden Purjehtijat, HiiPu / Nummelan Tarmo ry
Niittyrinne 8
03100 Nummela 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Paula Heiska p. 050 545 7158
hiipu1@gmail.com

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Jari Maarto p. 050 435 1020

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

HiiPu ylläpitää tallentavaa kameravalvontaa rannan alueella.
Kameravalvonnasta alueella ilmoitetaan kyltein.

Kameravalvonnan tarkoituksena on
 varmistaa ja lisätä turvallisuutta
 suojata omaisuutta
 ennaltaehkäistä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavia tilanteita
 auttaa jo tapahtuneiden turvallisuutta tai omaisuutta vaarantaneiden tilanteiden selvittämisessä.

Kameravalvonnasta kertyviä tietoja käytetään tarvittaessa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

Tietoja ei käsitellä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin kuin edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
Kameravalvontaan  liittyvän  tietojen  käsittelyn  yhteydessä  ei  tehdä  automaattiseen  henkilötietojen  käsittelyyn
perustuvia  päätöksiä,  joilla  on  oikeusvaikutuksia  henkilöihin  tai  jotka  vaikuttavat  henkilöihin  merkittävästi,  eikä
henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia (profilointia).

Millä perusteilla saamme käsitellä henkilötietojasi?
Tietoturvan  toteuttaminen  tietojärjestelmissä,  viestintäverkoissa  ja  niihin  liittyvissä  palveluissa  on  HiiPua  koskeva
lakisääteinen velvoite (laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014). Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän
oikeutetun edun perusteella mainittuihin käyttötarkoituksiin.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Tallennettu kuva ja ääni  ovat  henkilötietoja  silloin,  kun yksityishenkilö  on niistä  tunnistettavissa.  Kameravalvonnan
yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot ovat kameroiden tallentamaa kuvamateriaalia (ilman ääntä) alueella liikkuvista
henkilöistä. Kuvamateriaalin lisäksi järjestelmään tallentuvat aikamerkinnät.

Mistä saamme käsiteltävät henkilötiedot?
Tietoja kerätään käytössä olevasta kameravalvontajärjestelmästä

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Kameravalvonnan tallenteita säilytetään 14 vuorokautta, minkä jälkeen järjestelmä poistaa yli 14 vuorokautta vanhat
tallenteet  automaattisesti.  Tallenteita  voidaan  kuitenkin  säilyttää  tätä  pidempään  turvallisuutta  tai  omaisuutta
vaarantaneiden  tilanteiden  selvittämiseksi  tai  yksityisyyden  suojasta  työelämässä  annetun  lain  (759/2004)17  §:n
mukaisesti mm. kesken olevan selvitettävän asian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.
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6. Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi
viranomaisten  tietopyyntöihin  vastattaessa  tai  oikeusvaateen  laatimiseksi,  esittämiseksi  ja  puolustamiseksi.  Tietoja
luovutetaan esimerkiksi poliisille, kun kysymyksessä on rikostutkinta tai sen epäily.
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen suojaaminen

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?
Kameratallenteisiin pääsy on rajattu kameravalvontajärjestelmän pääkäyttäjille ja järjestelmäasiantuntijoille.
Kamerat ja tallennusjärjestelmä päivitetään säännöllisesti. Laitteet on eriytetty omiin verkkoihin ja suojattu salasanoin.
Tietojen käsittelijöitä sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus käsittelemistään tiedoista.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:
 saada pääsy tietoihisi (tarkastusoikeus): 

voit tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja olemme tallentaneet. (Huom. tarkastusoikeus voidaan evätä laissa
säädetyin perustein.)

 vaatia tietojesi oikaisemista: 
voit vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

 vaatia tietojesi poistamista:
voit vaatia meitä poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot tietyin edellytyksin, esimerkiksi tilanteessa,
jossa henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole. (Huom. oikeutta tietojen poistoon ei ole tietyissä laissa
säädetyissä poikkeuksissa, esimerkiksi kun tietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi.)

 vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista: 
voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa odotat meiltä vastausta
pyyntöösi koskien tietojenoikaisemista tai poistamista.

 siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen: 
kun olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsittelemme antamasi toimeksiannon nojalla, on sinulla oikeus
saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.

 vastustaa tietojesi käsittelyä: 
voit  vastustaa  tietojesi  käsittelyä  tiettyjen  käsittelyperusteiden  osalta,  kuten  profiloinnissa  ja  suoramark-
kinoinnissa.

 tehdä valitus valvontaviranomaiselle: 
voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsot,  että emme ole noudattaneet toiminnas-
samme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi, lisätietoja:
www.tietosuoja.fi
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