HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY
TIETOSUOJASELOSTE
PÄIVITETTY 24.7.2018

MÄKELÄNKADUN ILMANLAADUN MITTAUSASEMAN AJONEUVOKUVAUKSEN
TIETOSUOJASELOSTE
Sisällysluettelo:
1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisterin nimi
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
4. Vastuuhenkilö
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeutusperuste
6. Rekisterin tietosisältö
7. Säännönmukaiset tietolähteet
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen
12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet
13. Rekisterihallinto
14. Tietosuojaselosteen muutokset
1. Rekisterinpitäjä

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

2. Rekisterin nimi

Mäkelänkadun ilmanlaadun mittausaseman ajoneuvokuvauksen rekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: HSY:n seutu- ja ympäristötiedon
ilmansuojeluyksikön päällikkö
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611
HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja

4. Vastuuhenkilö
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn
oikeutusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
liikenteen päästöjen tutkiminen yhdistämällä ohiajavien
autojen tyyppitiedot rekisterinumerojen avulla ilmanlaadun mittausdataan. Videoinnin avulla voidaan seurata
erityyppisten ajoneuvojen osuutta liikennevirrassa. Lisäksi voidaan selvittää mistä ajoneuvot tulevat (ajoneuvon kotipaikka postinumeroalueittain).
Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteena on
HSY:n oikeutettu etu. HSY katsoo, että liikenteen
päästöjen tutkiminen ilmanlaadun mittausdataan on
myös rekisteröidyn etujen mukaista. Tutkimuksen tarjoama hyöty katsotaan perustavan merkityksellisen ja
asianmukaisen suhteen rekisteröidyn ja HSY:n välille.
Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista
yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja voidaan käyttää myös HSY:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

Rekisterin tietosisältönä on videokameran kuvatallenne
ajoneuvoliikenteestä lyhytkestoisilta kuvausjaksoilta.
Kuvatallenne sisältää kuvamateriaalia ohiajavista ajoneuvoista. Kuvatallenteissa saattaa näkyä myös liikenneympäristössä olevia henkilöitä, mutta kuvamateriaali
yhdistetään vain ajoneuvoihin liittyviin tietoihin.
KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

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

Y-TUNNUS
2274241-9

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti kuvausalueelta, Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

HSY voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen
ja alihankkijoilleen. Tällä hetkellä yhteistyökumppanina
on Tampereen teknisen yliopiston aerosolifysiikan laboratorio. Kuvatallenteen käyttöoikeus TTY:ssä on vain
sovituilla ilmanlaadun yhteistutkimusprojekteihin osallistuvilla tutkijoilla. HSY varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

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

HSY ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

HSY käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.
Paperilla olevat tiedot säilytetään tiloissa, joihin on
pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä.
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti HSY:n käyttämiin tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 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 HSY pyytää 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.

12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

Kuvatallenteet tuhotaan, jos siinä ei ole ilmanlaatututkimusten kannalta oleellista materiaalia tai viimeistään
sitten, kun sitä ei enää tarvita tutkimuksiin.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.
HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
(tietosuojavastaava@hsy.fi).
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KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

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

Y-TUNNUS
2274241-9

14. Tietosuojaselosteen muutokset

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

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.

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
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Y-TUNNUS
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