Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste
Laatimispäivä: 29.2.2020.
Päivitetty: 22.3.2020.
1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Agility Urheilijat ry, Ruosilankuja 14, 00440 Helsinki
Y-tunnus 1771850-2
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisteristä vastaa Helsingin Agility Urheilijat ry:n jäsensihteeri (haujasensihteeri@gmail.com).
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö on jäsensihteeri (haujasensihteeri@gmail.com).
3. Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta osoitteessa Ruosilankuja 14, 00400 Helsinki
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kameroiden avulla valvotaan yhdistyksen tiloja. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä.
Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueella toimivien ja vierailevien henkilöiden
turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen. Käyttötarkoituksena on lisäksi
rikostapausten ennaltaehkäisy sekä selvittäminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle.
Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentama videokuvamateriaali yhdistyksen tiloista.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden
tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Valvontakameroiden ohjauskeskukset ja kovalevyt sijaitsevat kiinteistövalvomossa, joihin pääsy on
rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään manuaalisesti, ja valvonta on asennettu
vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä.
Tietoa säilytetään noin 2,5 kk:n ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Valvontakameroiden tallenteiden tarkistamisoikeus on Helsingin Agility Urheilijat ry:n hallituksella ja
heidän valtuuttamilla toimihenkilöillä.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
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. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

