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1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Kiinteistöpäällikkö Maiju Lassila
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, puh. +358 44 4780271
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kameravalvontajärjestelmällä valvotaan Lapin ammattikorkeakoulun tiloja ja alueita. Kameravalvonnalla
pyritään suojaamaan omaisuutta, ehkäisemään rikoksia sekä suojaamaan henkilöiden koskemattomuutta.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.
Tarkemmat käsittelyperusteet ovat asetuksen artiklan 6 kohta 1, alakohta f).
☒

rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä: Omaisuuden suojaus ja väärinkäytös- ja
poikkeustilanneselvitykset sekä rikostutkinnan auttaminen.

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä ja
ajoneuvoista. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.
Kameravalvontaan voi tallentua ajoneuvojen rekisterinumeroita.
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Säilytysaika vaihtelee teknisestä ratkaisusta riippuen, mutta on enintään neljä kuukautta kuvaus- tai
tallennushetkestä, ellei pidempi aika yksittäistapauksessa ole rekisterin käyttötarkoitus huomioiden
tarpeen.
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Lapin ammattikorkeakoulun toimipisteissä olevat kameravalvontajärjestelmät
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?
Valvontakamerajärjestelmien tallenteilta. Kameravalvontajärjestelmällä kuvaamme sisä- ja
ulkotilojamme.
10. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen,
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi
selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen
toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:
☐
☒

Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät:
Ei

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Rikostapauksissa tietoja luovutetaan poliisiviranomaisen pyynnöstä tutkintaa varten viranomaiselle.
Rikosasioiden ja väärinkäytösten selvittelyyn voidaan kameravalvonnan tallenteilta hakea tietoa. Kuvia ei
luovuteta tilanteesta kuin asianomaiselle.
Kameravalvontajärjestelmän käsittelyä tekevät vain työnsä puolesta niihin oikeutetut henkilöt.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tallenteiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tallenteiden avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmän
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuluu.
Tietojen käsittely aloitetaan, mikäli rikos tai väärinkäyttö tai muuten poikkeustilanteeksi luettavaa
tapahtumaa täytyy selvittää tai kameravalvonnan rekisteritietoihin on oikeudellinen peruste.
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14. Automatisoitu päätöksenteko
Ei tehdä
15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on
• oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
• oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoituksen kohdassa 4.
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