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Lyhyt kuvaus rekisteristä

Aalto-yliopiston digitaalinen kameravalvonta.
Kameravalvonnasta on ilmoitus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi valvottavien tilojen sisäänkäyntien yhteydessä. Ilmoituksesta käy ilmi, että kyseessä on tallentava kameravalvonta.
Aalto-yliopistossa rekisteröidyn tietoja käsitellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki
621/1999) ja tietosuojaan koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla (Tietosuoja-asetus, kansallinen lainsäädäntö).
Rekisterin tietosisältö ei ole julkinen.

A: Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä
B: Henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyltä

Ei.

Kyllä.
Yliopiston tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto henkilöstä.

1. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö Seija Piiponniemi-Lahti,
seija.piiponniemi-lahti(at)aalto.fi
Järjestelmän pääkäyttäjä: Pasi Lehto,
etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
2. Tietosuojavastaava ja tämän yhteystiedot
Vanhempi lakimies Jari Söderström,
tietosuojavastaava(at)aalto.fi
3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Valvontakameroita on yliopiston:
• it-luokka- ja –laitetiloissa
• sähköisesti valvotuissa tenttitiloissa
• aulatiloissa
• rakennusten sisääntuloissa
• rakennusten välittömässä läheisyydessä.
Kameravalvonnan tarkoituksena on yliopiston yleisö-, opetus ja laitetiloissa sijaitsevaan
omaisuuteen kohdistuvien rikosten ja vahingontekojen ehkäiseminen ja aiheutettujen
vahinkojen vastuukysymysten selvittäminen sekä muiden rikkomusten estäminen ja selvittäminen. Valvonnan tarkoituksena on myös tilojen turvallisuuden valvominen ja järjestyksen ylläpitäminen ja siten varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä yliopiston tiloissa vierailevien tai työskentelevien muiden henkilöiden turvallisuutta.
Rekisterin tietoja yliopistolla on työnantajana oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta
työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, 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 toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
• Työntekijät: Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (Työturvallisuus)
• Opiskelijat: Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Yliopistolain mukaan opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
• Muut henkilöt: Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

4. Henkilötietoryhmä
Rekisterissä käsiteltävä tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietoryhmä:
Perustieto, joka käsittää valvontakameran kuvatallenteen kameran alueella liikkuvista
henkilöistä sekä aikaleiman.
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Live-kuva: Livekuvaa voivat katsella yksinomaan ne Aalto-yliopiston tai turvallisuuspalveluita tuottavan yhteistyökumppanin työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluu valvoa kiinteistön turvallisuutta sekä asennus ja ylläpitotarkoituksessa järjestelmän ylläpitäjät.
Tallenteiden katselu: Pääsy tallenteisiin on rajattu järjestelmän pääkäyttäjälle ja hänen
varahenkilölle sekä erikseen sovittaessa turvallisuuspalveluiden työntekijöille.
Muiden henkilöiden osalta rekisterin vastuuhenkilö määrittää tapauskohtaisesti, keille
tallenne voidaan näyttää.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille (poliisi) tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa, jos tiedot liittyvät tai niiden epäillään liittyvän tapahtuneeseen vahingontekoon
tai rikokseen.
6. Henkilötietojen suunnitellut siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.
7. Henkilötietojen säilytysaika / Määrittämiskriteerit
Kuvatallenteen säilytysaika on kolmekymmentä (30) päivää tietojen keräämisestä, jolloin
tiedot poistuvat automaattisesti. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta,
muusta rikoksesta tai rikkomuksesta, tallennetta säilytetään tältä osin tapahtuman selvittämiseksi tarvittava aika.
Mikäli tiedot liittyvät tai niiden epäillään liittyvän tapahtuneeseen rikokseen, vahingontekoon tai rikkomukseen, säilytetään niitä tapahtuman selvittämiseen tarvittava aika.

8. Rekisteröidyn pääsy omiin tietoihin, tietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä oikeus
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Tallenteisiin ei ole tavallisesti tarkastusoikeutta. Rekisteröidyllä on rajattu oikeus saada
pääsy omiin tietoihinsa, jos se voidaan toteuttaa turvallisuusjärjestelyiden salassapitoa ja
muiden henkilöiden yksityisyyttä vaarantamatta. Oikeuden käyttäminen edellyttää lisäksi,
että rekisteröity antaa lisätietoja, joiden avulla hänet voidaan yksiselitteisesti tunnistaa tallenteesta.

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, koska käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimukseen.
9. Rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä voi olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä ei ole oikeuttaa vastustaa käsittelyä, sillä henkilötietojen käsittely ei perustu
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön.
10. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa yliopiston tietosuojaan liittyvä toiminnan lainmukaisuus
Tietosuojavaltuutetun toimiston arvioitavaksi (tietosuoja(at)om.fi)

