TINOXIN OY

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
1. REKISTERINPITÄJÄ
Tinoxin Oy
Jokisuuntie 33
31720 Urjalankylä
2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tinoxin Oy
Jokisuuntie 33
31720 Urjalankylä
info@tinoxin.fi
3. REKISTERIN NIMI
Kameravalvonnan avulla tallennettavia henkilötietoja sisältävä rekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään rikosepäilyiden ja -tapausten selvittämiseksi sekä viranomaisen avustamiseksi niissä,
rekisterinpitäjän työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden rekisterinpitäjän tiloissa olevien
henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta ja omaisuutta
vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi.
Tietoja voidaan käyttää myös yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin
1—3 kohdissa määritellyissä tilanteissa: 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 toteennäyttämiseksi, työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua
vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi sekä työsuhteen päättämisen perusteen tai muun
työsuhteeseen liittyvän päätöksen asiamukaisuuden toteennäyttämiseksi.
Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän lakiin perustuvan velvoitteen hoitamiseksi sekä oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Tallenteita voidaan käyttää myös järjestelmän
asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi (sikäli kuin
henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten on edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta asiallisesti
perusteltua).
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Kameroiden automaattisesti tallentama kuvamateriaali aikaleimoin.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Kameravalvontajärjestelmään kuuluvat kamerat.
7. TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa
esimerkiksi poliisille tai tuomioistuimelle.
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoitusten vuoksi tarpeen, jolloin
siirrossa noudatettaisiin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kameravalvontajärjestelmän tallennelaitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja sähköinen järjestelmä on suojattu
säännöllisesti vaihdettavilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tallenteiden käsittely on tarkkaan ohjeistettu,
minkä lisäksi rekisterinpitäjä noudattaa tiukkaa käytönvalvontaa. Ainoastaan niillä henkilöillä, joille se on
työtehtävien vuoksi tarpeen, voi olla pääsy tallenteisiin, ja pyyntö on tällöinkin aina erikseen perusteltava.
Tallenteiden katsominen ja luovuttaminen dokumentoidaan. Tallenteet hävitetään viimeistään yhden kuukauden
kuluttua tallentamisen päättymisestä lukien, kun tallenteiden päälle tallennetaan uutta kuvamateriaalia.
Tallenteita voidaan kuitenkin säilyttää edellä mainittua pidempi aika, jos se on tarpeen edellä mainittujen
rekisterin käsittelytarkoitusten mukaisten asioiden loppuun saattamiseksi, työsuhteen päättämisen
asianmukaisuuden toteennäyttämiseksi taikka jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen syy. Tarpeettomat
tallenteet hävitetään tietoturvallisella tavalla.
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10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat, kuten aika- ja paikkatiedot, ilmoitettuaan saada tietää,
mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.
Tarkastusoikeuden käyttämisestä voi tehdä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla
kirjeellä, lähettämällä se rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa
toteutettuna.
11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
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