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Tallentavan kameravalvonnan rekisterin tietosuojaseloste
Laatimispäivä: 21.1.2020
Päivitetty: 2.2.2022
1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän Aluetaksi Oy (0911197-0)
Ailakinkatu 5
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0100 6900
(jäljempänä ”me” tai ”Jyväskylän aluetaksi”)
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Petri Palviainen
Ailakinkatu 5
40100 Jyväskylä
Puhelin: +35850 517 1663
Sähköposti: petri.palviainen@jytaksi.fi
3. Rekisterin nimi
Tallentavan kameravalvonnan rekisteri
4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Kameravalvonnan tarkoitus on suojata Jyväskylän Aluetaksin piirissä olevien
autoilijoiden ja kuljettajien omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia sekä
auttaa jo tapahtuneiden rikosten, vahinkotapahtumien sekä turvallisuutta ja
omaisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi valvonnan
tarkoituksena on valvoa toimintaprosessiamme, suojata henkilökunnan työrauhaa
ja lisätä työturvallisuutta.
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Käsittely on
välttämätöntä edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin mm. työntekijöiden
työturvallisuuden varmistamiseksi ja palvelun laadun ylläpitämiseksi.
Tallentavien kameravalvontalaitteiden läheisyydessä, autossa olevalla tarralla on
ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta.
5. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja?
Rekisteri sisältää kameravalvonnan piiriin kuuluvassa autossa. Kuvan lisäksi
rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.
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6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle?
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa poliisiviranomaisille
rikosten tutkintaan varten.
Kameravalvonta ja rekisteriin liittyvä henkilötietojen käsittely on ulkoistettu
ulkopuolisen yrityksen hallinnoitavaksi.
7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Suojaamme kameravalvonnan rekisterin tiedot asianmukaisin teknisin ja
organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat
oikeutettuja vain henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan
tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tallenteita voidaan käsitellä
takautuvasti 30 vuorokauden ajalta, jonka jälkeen ne hävitetään.
Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla
varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin
nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.
Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.
Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä
valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi
kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on
oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen
tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
9. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

