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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata Netumin ja Netumin toimitiloissa sijaitsevaa
asiakkaiden omaisuutta, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden
väärinkäytösten ja rikosepäilyjen selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja
lisätä Netumin henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.

Henkilötietojen käsittelyperuste
Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä lakisääteiseen velvoitteeseen muun muassa
liittyen työturvallisuuslakiin (738/2002) ja lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019).

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
•
•

kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä video- ja muu kuva-aineisto toimitiloissa liikkuvista henkilöistä
kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika
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Henkilötietojen käsittelijät
Kameravalvontajärjestelmän tallenteiden pääsy on rajattu niille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja
näkemään ja käsittelemään kameratallennuksia (Netumin rikosilmoitin- ja kulunvalvonnan vastaava ja
tämän varahenkilö).

Henkilötietojen tietolähteet
Netumin toimitiloihin on asennettu laitteita kameravalvonnan suorittamiseksi. Kameravalvonnan
keinoin kuvataan ja tallennetaan kuva- ja henkilötietoa henkilöistä, jotka liikkuvat kameravalvonnan
piiriin kuuluvalla alueella. Tiloissa tapahtuvasta kameravalvonnasta kerrotaan kylteillä.

Henkilötietojen säilytysajat
Kameroiden välittämän kuva-aineiston säilytysaika on yksi (1) vuosi, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ulkopuolisille
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosepäilytapauksissa.
Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
Henkilötietoja käsitellään vain EU/ETA-alueella.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu tai että rekisterissä ei ole
häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Asiaa
koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietopyynnot@netum.fi.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa häntä koskevat henkilötiedot. Asiaa
koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietopyynnot@netum.fi.
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Huom. Poisto-oikeus on rajoitettu siten, että jos henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän
lakisääteinen velvoite, yleinen etu tai julkisen vallan käyttö, rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojensa
poistamiseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle), jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Netum Group Oyj rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet
henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi sekä vaatii niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.
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