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Valvontakamera henkilörekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu
etu. Kameravalvonnan materiaalia voidaan tarvittaessa käyttää KLINGER Finland Oy:n
omaisuuteen kohdistuvien väärinkäytösten selvittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietosuojaseloste: Valvontakameran henkilörekisteri
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Kiinteistössä on käytössä tallentava kameravalvonta sekä ulko- että sisäalueilla. Ulkotiloissa
valvonta kohdistuu sisääntuloreitteihin ja kiinteistön reuna-alueiden valvontaan. Sisätiloissa
kameravalvontaa on tuotanto- ja varastotiloissa, joissa se kohdistuu yleiseen kulunvalvontaan
käytävillä ja sisääntuloissa.
Kameravalvonnan materiaali tallentuu korkeintaan kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen se poistuu
automaattisesti.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kiinteistöön asennetuista valvontakameroista.

Rekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ellei laki
sitä edellytä.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuluu.
Käyttö- ja ylläpito-oikeudet kameravalvontaan on kameravastaavalla.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tietosuojavastaava@klinger.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tietosuojavastaava@klinger.fi).
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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