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Rekisterin nimi: Tallentava kameravalvontajärjestelmä

Rekisterinpitäjä
Nimi: Are Oy
Osoite: Kaivokselantie 9, 01610 Vantaa
Muut yhteystiedot: Puh. 020 530 5500, asiakaspalvelukeskus (at) are.fi, www.are.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jan van der Meer, asiakkuuspäällikkö
Muut yhteystiedot: 020 530 5500, gdpr (at) are.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kameravalvonnan tarkoitus on rekisterinpitäjän osoitteessa tapahtuva toimitilojen, pysäköintitilojen ja niissä liikkuvien henkilöiden ja siellä olevan omaisuuden turvallisuudesta huolehtiminen
ennaltaehkäisemällä henkilöihin tai omaisuuteen kohdistuvia vaaratilanteita, ilkivaltaa ja rikoksia ja sekä auttamalla niiden selvittämisessä.

Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille ja tiloihin sijoitettujen kameroiden kuvaama ja tallentama kuva-aineisto. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa muun muassa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten..

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin manuaalinen aineisto ja tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.
Pääsy digitaalisiin tallenteisiin on rajattu. Kuvia tai kuvatallenteita käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka vastaavat laitteiden käytöstä ja/tai ylläpidosta sekä ne, joiden työtehtäviin tallenteiden
käsittely kuuluu. Tallenteita säilytetään henkilötietojen käyttötarkoituksen edellyttämän ajan.
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Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
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