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1. Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
(HSY)
Y-tunnus: 2274241-9
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Kivikon jätepalvelukeskuksen ja Sortti-asemien
kameravalvontajärjestelmä

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike:Toimintovastaava, kiinteistö- ja
kunnossapitopalvelut
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611

4. Vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Toimintovastaava, kiinteistö- ja
kunnossapitopalvelut

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeutusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksina ovat:
1.Työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen.
2.Tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen.
3.Omaisuuden suojaaminen.
4.Turvallisuutta, tuotantoprosessia tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Rekisteriin tallentuu valvonta-alueilla olevien ja liikkuvien henkilöiden
kuva ja tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä tieto kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat seuraavat valvonta-alueet:
Kivikon jätepalvelukeskus, Kivikonlaita 5,
00940 Helsinki
Ruskeasannan Sortti-asema, Klemmintie 7,
01390 Vantaa

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
(ARKISIN KLO 8.30-15.30)

KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

Y-TUNNUS
2274241-9

-

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Konalan Sortti-asema, Betonitie 3, 00390, Helsinki
Ämmässuon Sortti-asema, Ämmässuontie 8,
02820 Espoo
Jorvaksen Sortti-asema, Jorvaksentie 10,
02420 Kirkkonummi

Rekisteristä ei luovuteta yksittäisen henkilön tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä
muuta johdu.
Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille; kuitenkin vain
siltä osin, kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan
valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

HSY käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.
Kuvatallenteet tallennetaan muistitikulle, kun tallenteita
luovutetaan viranomaiselle. Muutoin rekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa.
Tallenteet tallennetaan suojattuun kansioon tietokoneen kovalevylle. Rekisteri säilytetään salasanalla suojattuna tietokoneen kovalevyllä ja rekisteriä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Pääsy digitaalisiin
tallenteisiin on rajattu. Organisaation sisäisissä ohjeissa on määritelty henkilöt, joilla on oikeus käsitellä
rekisteriä. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän
henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin
mainittu käyttöoikeus liittyy.
Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti. HSY kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti tietosuojasta- ja tietoturvasta.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen

Rekisteri sisältää valvontakameran nauhoittamaa digitaalista kuvatallennetta, jossa ei lähtökohtaisesti ole
virheellistä tietoa. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus
vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tässä kappaleessa mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevan pyynnön voi toimittaa HSY:n verkkosivuilta löytyvällä omien tietojen tarkastusoikeuslomakkeella. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti
kappaleessa 1 ilmoitetussa HSY:n toimipisteellä, täyttämällä tarkastusoikeutta koskevan lomakkeen. Tarvittaessa pyydämme tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja
varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. HSY kieltäytyy pyynnön toteuttamisesta ainoastaan laissa säädetyllä perusteella.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
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Tietosuojaseloste on nähtävillä HSY:n kotisivuilla ja
HSY:n toimipaikassa. Nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus jokaisella valvonta-alueella sisäänkäyntien tai/ ja valvottavien ulkoalueiden luona.
12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

Kuvatallenteet, joita ei ole tallennettu erikseen niissä
todettujen asiattomuuksien vuoksi, tuhoutuvat automaattisesti noin 30 vuorokauden kuluttua tallentimelta.
Kuvatallenteet, jotka ovat tallennettu erikseen säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan
tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden
vuoden ajan. Erityisen syyn vuoksi kuvatallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.
HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
(tietosuojavastaava@hsy.fi).

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli HSY muuttaa tätä selostetta, HSY laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, HSY voi informoida näistä
myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
HSY:n sivuille asiasta ilmoituksen. HSY suosittelee
käymään säännöllisesti HSY:n sivuilla ja huomioimaan
mahdolliset muutokset selosteessa.
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