Tietosuojaseloste Kameravalvontarekisteri
Hotelli Savonsolmun nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus sisäänkäyntien yhteydessä.
Kameravalvonnan tietosuojaseloste on nähtävänä Hotelli Savonsolmun internet-sivuilla ja hotellin
vastaanotossa rekisterinpitäjän osoitteessa.

1. Rekisterinpitäjä
Hotelli Pieksämäki Oy / Hotelli Savonsolmu
Toikantie 9,
76100 PIEKSÄMÄKI
+358 207 290 290
info@savonsolmu.fi
Y-tunnus: 1048780-1
2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköposti tietosuoja@savonsolmu.fi
3. Rekisterin nimi
Hotelli Savonsolmun kameravalvontarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hotellin yleisissä tiloissa toteutetaan kameravalvontaa 24/7, joka muodostaa henkilötietolain mukaisen
henkilötietorekisterin.
Kameravalvonnan tarkoituksena on:
* lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta
* suojata omaisuutta
* ennaltaehkäistä rikoksia
* auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
* kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidon seuranta ilkivallan osalta
Kameravalvonnalla seurataan reaaliaikaisesti niitä valvontapisteitä, jotka ovat tarpeen turvallisuuden tai
kulun valvonnan vuoksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Tietosisältönä on kuvamateriaali, jossa on lisäyksenä tarvittava tekninen tieto:
* kameran sijainti
* kuvaushetken päiväys ja kellonaika
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tieto rekisteriin tulee pelkästään asennetusta kameravalvontajärjestelmästä, eikä rekisterillä ole yhteyttä
mihinkään muuhun tietolähteeseen.
7. Tietojen luovutus ja siirto
Kameravalvonnan tietoja käsitellään ja luovutetaan viranomaisille vain kohdassa 4 kuvattuja vastaavissa
tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika ja poistaminen
Kameravalvonnan kuvamateriaalin poistaminen tapahtuu automaattisesti. Rekisterin tiedot (nauhoitteet)
säilytetään enintään 3 kuukautta. Mikäli säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai
muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Manuaalinen aineisto
Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa
2) ATK:lle tallennetut tiedot.
Käyttöoikeus on ainoastaan Hotelli Pieksämäki oy / Hotelli Savonsolmun niillä henkilökuntaan kuuluvilla,
jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Työntekijöillä on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat.
Tiedot sijaitsevat Hotelli Savonsolmun suljetussa verkossa, joka suojattu palomuurilla.
11. Tarkastusoikeus
Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on tarkistusoikeus itseään koskevaan tallenteeseen. Tarkistusoikeutta
koskevaan pyyntöön tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin
kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle ja
mukaan suositellaan liitettäväksi kuva.
Tarkastuspyyntöä koskevan ajankohdan tallenteet säilytetään normaalista säilytysajasta poiketen pidempi
aika, kunnes tarvetta aineistolle ei enää ole.

