Datum för upprättande: 8.11.2018

DATASKYDDSBESKRIVNING

1. Registeransvarig

Namn: Magistraten i Nyland
Adress: Albertsgatan 25, 00180 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter: telefon 029 55 39391, fax 029 55 36191, epost kirjaamo.uusimaa@maistraatti.fi

2. Kontaktperson för
registret

Namn: Sari Parviainen
Telefon: 0295536205
E-post: sari.parviainen@maistraatti.fi

3. Kontaktuppgifter till
dataskyddsansvarige

Namn: Maija Ronkainen
Telefon: 0295 505 835
E-post: maija.ronkainen@valtori.fi

4. Registrets namn

Inspelande kameraövervakningssystem

5. Ändamålet med
behandling av
personuppgifter
(registrets
användningsändamål)

Registrets användningsändamål är förebyggande och utredande av
brott som begåtts av kunder och övriga personer som vistats i lokalerna
och säkerställande av tryggheten för anställda, kunder och besökare
(759/2004 16 § Lagen om integritetsskydd i arbetslivet).
Registrets uppgifter kan användas för att utreda brott-, skade- eller
olycksfallssituationer.

6. Registrets
informationsinnehåll

Arbetsgivaren har dessutom rätt att använda inspelningarna:
1) för att bevisa grunden för uppsägning av arbetsförhållande;
2) för att utreda och bevisa ofredande eller trakasserier i enlighet med
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), trakasserier
enligt 14 § i diskrimineringslagen (1325/2014) eller trakasserier eller
osakligt bemötande enligt arbetarskyddslagen (738/2002), om
arbetsgivaren av grundad anledning misstänker att arbetstagaren gjort
sig skyldig till ofredande, trakasserier eller osakligt bemötande; eller
(30.12.2014/1345)
3) för att utreda arbetsolycksfall eller annan situation med fara eller hot
som avses i arbetarskyddslagen.
Registret innehåller inspelning från övervakningskamera (fortlöpande
inspelning av rörlig bild), inspelningstid och inspelningsplats.

7. Regelmässiga
uppgiftskällor

Inga externa regelmässiga uppgiftskällor.

8. Uppgifternas
förvaringstid

Uppgifterna i registret förvaras så länge som det behövs för ändamålet
med kameraövervakningen, dock högst ett år. I genomsnitt förvaras
uppgifterna ungefär en månad.
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9. Regelmässig
överlåtelse av uppgifter

Ingen regelmässig överlåtelse av uppgifter. Uppgifter kan överlåtas till
polisen som förundersökningsmaterial eller bevismaterial.

10. Överföring av uppgifter
utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska området.

11. Principer för
skyddande av register

I företagets interna regler fastställs de personer som har rätt att hantera
registret. Registret förvaras i ett låst rum och på en hårddisk som
skyddas med lösenord.

12. Information till de som
registreras

De personer som inspelas informeras på inspelningsplatsen med
klistermärken med texten "Inspelande kameraövervakning". Dessutom
ger inspelningsplatserna på begäran dataskyddsbeskrivningen och
blanketten för användning av granskningsrätt.

13. Registrerades
rättigheter

Rätt till tillgång till uppgifterna
Enligt artikel 15 i EU-förordningen 2016/679 har registrerade rätt till
tillgång till personuppgifter som rör denne. Begäran lämnas till parten i
punkt 2. Registrerade ska meddela platsen och möjligast exakta tid för
inspelningen. Ibland kan den som framför begäran om granskning
behöva bifoga sitt foto till granskningsbegäran.
Rätt att kräva att uppgifter rättas eller raderas
Material i registret från inspelande kameraövervakning kan inte
redigeras, ändras, rättas eller raderas under inspelningens förvaringstid
på grund av dess natur.
Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har registrerade rätt att lämna in ett
klagomål till tillsynsmyndigheten, till dataskyddsombudets byrå, om den
registrerade anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot
förordningen.

