TIETOSUOJASELOSTE
Tallentavat valvontakamerat

1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen
Järvenpään seurakunta, Kiinteistötoimi, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää, vaihde 09 271 1941
2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen
Janne Nordström, 050 4090 643, janne.nordstrom(at)evl.fi
3. Tietosuojavastaava yhteystietoineen
Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti,
044 719 1329, lahti.tietosuoja(at)evl.fi
4. Rekisterin nimi
Tallentavat valvontakamerat
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin tarkoituksena on ehkäistä ja selvittää seurakunnan alueella liikkuvien henkilöiden
ilkivaltaa ja rikoksia sekä vahinkoa aiheuttaneiden tahojen vastuuseen saattaminen. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 16§). Lisäksi rekisteriä käytetään henkilöturvallisuuden sekä kiinteistöjen kunnon ja järjestyksen ylläpidosta huolehtimiseen. Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004)
17§ 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.
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1f-kohtaan.
6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Järjestelmään rekisteröityy Järvenpään seurakunnan tiloissa ja ulkoalueilla liikkuvien henkilöiden kuva. Rekisterin tietosisältö on kameroiden tallentamaa kuvamateriaalia.
7. Tietolähteet
Tiedot henkilöistä saadaan tallentavan kameravalvontajärjestelmän kameroista. Kuva-aineisto
säilyy tallentimella 7 päivää, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.
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8. Tietojen luovutukset
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille. Muille tahoille tietoja ei luovuteta.
Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle
9. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
-

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

-

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

-

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

-

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

11. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi

