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KOKOUSHOTELLI MAJVIKIN VIDEOVALVONTA

Yleistä
Videovalvonta laitteiston hankintaan ja asentamiseen on toimeenpanevana asiana
ollut:
1. työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
2. turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai
selvittäminen
Videojärjestelmä
Kuvaus:
1. kohteeseen on asennettu tarvittava määrä Full HD valvontakameroita sisä- ja
ulkotilojen valvontaan
2. kohteeseen on asennettu analogisten ja digitaalisten kameroiden verkkotalletin,
joka mahdollistaa noin kahden (2) kuukauden tapahtumamuistin
3. kohteessa on asianmukaiset valvonnasta kertovat tiedotteet ja rekisteriseloste
Käyttö:
1. asennetut laitteet mahdollistavat reaaliaikaisen kuvan näkemisen ja kuvatun
materiaalin käsittelyn
2. Vastaanottoon ja aulabaariin asennettujen monitorien kautta voidaan valvoa
uima-altaan asiakkaiden turvallisuutta
3. Keittiöön asennetulla tv-monitorilla ainoastaan katselumahdollisuus hotellin
pääoven kulun seuraamiseksi
4. tallennettua kuvamateriaalia luovutetaan vain järjestelmän
henkilörekisteriselosteen mukaisiin tarkoituksiin
5. luovutetusta kuvamateriaalista tehdään luovutusdokumentointiasiakirja
6. järjestelmän pääkäyttäjät ovat Tommi Pekkanen ja Olli Kenttä
Materiaalin luovuttaminen
Ehdotus, käytännöksi videovalvontamateriaalin luovuttamiseksi
1. viranomaisille = yhteyshenkilöiden kautta luovutusdokumentointiasiakirjalla
2. työyhteisössä = yhteyshenkilöiden kautta Majvik Oy toimitusjohtajalle
viranomaisten pyynnöstä luovutusdokumentointiasiakirjalla.
Luovutusdokumentointiasiakirjasta annetaan kopio työsuojeluvaltuutetulle
3. työsuojeluvaltuutetulla tallenteiden tarkastusoikeus
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Henkilötietolain (523/99)
10§:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 5/2018
mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

REKISTERIN NIMI
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kokous- ja Kongressihotelli Majvik Oy:n
tallentava kameravalvontajärjestelmä
Majvik Oy
Majvikintie 1, Masala PL 122
02401 Kirkkonummi
Puhelin: (09) 295511 (vaihde)
Asiantuntija Tommi Pekkanen 050 5905775
Sähköposti: t.pekkanen@majvik.fi
Kiinteistön huoltaja: Kirkkonummen huolto
Päivystys (09) 2219090
Hotelli Majvikin tallentava
kameravalvontajärjestelmä.
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata
omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa
jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen
lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja
lisätä asiakkaiden ja henkilökunnan
turvallisuutta.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus
käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta
työelämässä annetun lain (759/2004) 17§:n 2
momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa
työsuhteen päättämisen perusteen
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetussa laissa
(609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun
taikka työturvallisuuslaissa (738/2002)
tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen
käytöksen selvittämiseksi ja toteen
näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun
työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai
uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Voimaan 05/2018 astuvan tietosuoja-asetusten
tarkoituksena on lisätä turvallisuutta
henkilötietojen käsittelyn, rekisteröityjen
oikeuksien ja rekisteripitäjien velvollisuuksien
toiminnassa.
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REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIETOTYYPIT

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN
LUOVUTUKSET
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
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21.3.2018

Majvik Oy:n kameravalvonnan piiriin
kuuluvissa tiloissa, piha-alueilla, kiinteistöjen
ulko-ovien, parkkipaikkojen ja kulkuväylien
alueilla syntynyt Majvik Oy:n tallentavaan
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
kuvaama kuva-aineisto.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan
luovuttaa poliisille.
Majvik Oy:n tallentavaan
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
välittämä kuva-aineisto.
Ei luovuteta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN
INFORMOINTI

1. Analoginen ja digitaalinen aineisto
Tallentuu tallentimelle digitaaliseen muotoon.
Kovalevyllä oleva rekisteri on suojattu
salasanalla.
Rekisterien tietoja säilytetään tallentimen
kapasiteetista riippuen enintään 90 vrk, ellei
ole kameravalvonnan tarkoituksen
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä
säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot
tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta
tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla
kovalevyllä olevia tietoja yhteydessä olevalla
tietokoneella.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla, ja
niitä ennen, näkyvillä ”Tallentava
kameravalvonta” – tyyppisillä kylteillä. Lisäksi
Majvikin hotellin vastaanotosta on pyynnöstä
nähtävissä rekisteriseloste.

