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Rekisterin nimi Ars-Häme ry:n tallentava kameravalvontajärjestelmä  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  
 
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata Ars-Häme ry:n järjestämän kesänäyttelyn Kohtuus, 
Yhteys, Tasa-arvo teoksia ja muuta taiteilijoiden ja yhdistyksen entisen kauppakeskus Linnan 
tiloissa olevaa omaisuutta, henkilökunnan ja kiinteistöillä asioivien turvallisuutta, ennaltaehkäistä 
rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja 
vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden 
tunnistamiseen. Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä tallentavasta 
kameravalvonnasta ilmoittavilla kylteillä.  
 
Käsittelyn perusteena on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta. 
Lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §:n 1 momentin mukaisesti työnantaja 
saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön 
perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden 
tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden 
suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, 
omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai 
selvittämiseksi.  
 
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö  
Sisältää kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa tallentavaan valvontajärjestelmään 
kuuluvien kameroiden kuvaamaa kuva-aineistoa.  
 
Tietolähteet  
Näyttelyn piiriin kuuluvissa tiloissa (entisen kauppakeskus Linnan toinen kerros) syntynyt 
tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.  
 
Tietojen luovutukset  
Katseluoikeus aineistoon on vain yhdistyksen hallituksella ja henkilökunnalla. Kameravalvonnan 
rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 
laissa säädetyssä tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Tietoja voidaan 
käsitellä Ars-Häme ry:n hallituksessa, mikäli asia liittyy kameravalvonnan tarkoitusperään.  



 
Henkilötietojen säilytysaika  
Kuva-aineisto säilyy enintään näyttelyn purkamiseen asti, jonka jälkeen kaikki tallenteet 
tuhotaan. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvitystä 
vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika.  
 
Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyn oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu. 
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai 
rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella. 
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä. 

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi 

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän 
luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja 
todistamaan henkilöllisyytensä. 

 


