TIETOSUOJASELOSTE
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä
Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Tamro Oyj
O soite

Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa
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Yhteyshenki- Timo Lehtimäki/ Mika Marttinen
lö rekisteriä O scìite
koskevissa
Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa
asioissa
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säh köpost¡Gcitê)

timo.lehtimaki@tamro.com, 040-5911774 / mika.marttinen@tamro.com, 040-1530211
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Rekisterin

Kameravalvonta

nimi
4

Järjestelmän avulla Tamro Oyjvoi huolehtia henkilöturvallisuudesta, kiinteistössä
Henkilötietojen käsittelyr tapahtuvan liiketoiminnan turvallisuudesta, kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta ja
tarkoitus
vahinkojen aiheuttaneiden vastuuseen saattamisesta. Järjestelmään kerätään tietoa vain
asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisista kohdista.
Järjestelmään kerätään tietoja, joita Tamro Oyj tarvitsee kohdassa 1. mainittujen
kiinteistöjen ylläpitäjänä käyttäjiin, asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen
kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten
selvittämisessä.
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Rekisterin

tietosisältö

6

Säännön-

mukaiset
tietolähteet

Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat
Tamro Oyj:n omistamissa kiinteistöissä:
- ulkoalueilla, aidatun alueen sisäpuolella
- ajoporttien sisäänkäynneissä
- kiinteistön sisäänkäynneistä
- aulatiloissa
Nauhoitus säilytetään enintään 3 kuukautta. Mikäli säilytysaikana tulee ilmoitus
tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin
rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan.
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nteistön valvontakamerat, joiden vaikutusalueelta tiedot kerääntyvät
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään. Tietoja luovutetaan vain poliisille niissä
Tietojen
säännönmu- tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.
kaiset luovutukset
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Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen ai!leisto

Järjestelmän tietokoneet ovat sijoitettu lukittuihin tiloihin, johon on pääsy vain
turvallisuuspäällikön määräämillä henkilöillä. Jokaiselle rekisterin käsittelyyn
turvallisuuspäällikön oikeuttamalle henkilölle on annettu oma yksilöllinen käyttäjätunnus.

B ATK:la käsiteltävät Liedot

Suojattu salasanoin, jotka ovat henkilökohtaiset. Tietoturva on varmistettu palomuurilla ja
ajantasaisilla virustorjuntaohjelmistolla.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta
päättää rekisterin vastuuhenkilö.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteri sisältää vain kameran nauhoittamaa tietoa, jossa ei yleensä voi alla virheellistä
tietoa. Vaatimukset tiedon korjaamiseksi voi esittää rekisterin vastuuhenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

