
 

 
 

 
 
 
Sekretesspolicy för kameraövervakning 

 
 
1. Personuppgiftsansvarig 

 
Studentbystiftelsen i Åbo (nedan kallad TYS)  
FO-nummer: 0142348-6  
Inspektorsgatan 12A  
20540 Åbo  
Tfn (02) 2750 200 

 
2. Personen som ansvarar för registerärenden 

 
Tuula Kanervisto / dataskyddsombud  
Inspektorsgatan 12A  
20540 Åbo  
Tfn (02) 2750 200  
tietosuoja@tys.fi 

 
 
3. Registrets namn 

Kameraövervaknings-
register 
  

4. Rättslig grund för och syftet med behandlingen av personuppgifter 
 

Syftet med kameraövervakningen är att trygga säkerheten för människor och skydda 
egendom på området med fastigheter som ägs av TYS, samt att upptäcka, förebygga, 
bekämpa och utreda brott såsom vandalism. Behandlingen av personuppgifter 
baseras på den personuppgiftsansvariges legitima intresse. 

 
5. Registrets datainnehåll och regelmässiga informationskällor 

 
Övervakningskamerornas inspelning av de människor som rör sig i eller i närheten av 
TYS fastigheter. 

 
Kameraövervakning utförs i vissa av TYS fastigheter, till exempel i bostadsobjektens 
allmänna utrymmen, på innergårdar eller nära entréer samt på TYS byrå. 
Kameraövervakningen markeras med skyltar i de utrymmen där kameraövervakning 
genomförs. 

 
 
6. Regelmässig utlämning av uppgifter  

 
Informationen lämnas som regel inte ut. TYS lämnar endast ut videoinspelningar till en 
myndighet som har rätt att behandla uppgifter, såsom polisen, i syfte att utreda brotts-, 
skade- eller olyckssituationer. 

 
 



 

 
 

7. Överföring av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES. 

 
8. Principer för skydd av registret 

 
Tillgång till kameraövervakningsregistret begränsas till personer vars uppgifter 
innefattar underhåll av övervakningssystem eller utrustning eller vars uppgifter 
annars kräver behandling av övervakningsinspelningar och vilka är bundna av 
tystnadsplikt. Inspelningarna ses endast av en motiverad anledning. 

 
Uppgifterna i registret som behandlas elektroniskt är skyddade av brandväggar, lösenord 
och andra nödvändiga tekniska medel som allmänt accepteras inom 
informationssäkerhetsområdet. Det elektroniska materialet är beläget i lokaler dit 
obehöriga inte har tillträde.  

 
9. Personuppgifternas lagringstid 

 
Kameraövervakningsmaterialet raderas automatiskt inom 4–14 dagar efter 
inspelningen. Inspelningarna kan vid behov lagras längre om det anses nödvändigt för 
behandlingen av ett brotts- eller skadeståndsärende. Inspelningarna raderas även i 
dessa fall så snart lagringen blir onödig. 

 
10. Den registrerades rättigheter 
 

Den registrerade har 
 

• rätt att bli informerad om behandlingen av personuppgifter  
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att förse den registrerade med information 
om behandlingen av personuppgifter. Den registrerade ska t.ex. informeras om 
syftet för vilket uppgifterna används, till vem uppgifterna lämnas ut och hur länge 
uppgifterna lagras. Denna sekretesspolicy fungerar som ett informationsdokument 
om behandlingen av personuppgifter. 

 
• rätt att få tillgång till uppgifter  

Den registrerade har rätt att få veta om hens uppgifter har lagrats i personregistret 
och att granska vilka uppgifter som har lagrats i registret. Begäran om granskning ska 
skickas till den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter i punkt 11) och den bör vara 
skriftlig. Den registrerade bör ange plats och möjligast exakta tidpunkt då inspelningen 
skulle ha ägt rum. Begäran bör åtföljas av ett fotografi för identifiering, eller också kan 
den registrerade besöka TYS byrå för att legitimera sig personligen. 

 
 

• rätt att korrigera uppgifter  
Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktig information eller 
komplettering av ofullständig information genom att kontakta den 
personuppgiftsansvarige. 

 
• rätt att radera uppgifter  



 

Den registrerade har rätt att begära radering av sina uppgifter om 
personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de 

samlades in eller på annat sätt behandlades, eller om personuppgifterna har 
behandlats olagligt. Den personuppgiftsansvarige kan vägra att utföra raderingen på 
de grunder som anges i lag eller på grundval av den personuppgiftsansvariges 
skyldigheter och rättigheter. Skriftlig begäran ska skickas till den 
personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter i punkt 11). 

 
• rätt att begränsa behandlingen av uppgifter  

Den registrerade har rätt att begränsa användningen av sina uppgifter i vissa 
situationer. Den registrerade kan ifrågasätta riktigheten av personuppgifterna, i 
vilket fall behandlingen ska begränsas till den period under vilken den 
personuppgiftsansvarige kan verifiera deras riktighet. 

 
• rätt att göra invändningar  

Den registrerade kan i vissa situationer invända mot behandlingen av skäl som 
hänför sig till hens specifika situation. 

 
• rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet  

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till den behöriga 
tillsynsmyndigheten, datatillsynsmannen i Finland, om den registrerade anser att 
hens personuppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Dataskyddsombudets webbplats finns på adressen 
https://tietosuoja.fi/sv/framsida. 

 
För att kunna uppfylla en begäran om granskning eller radering måste den registrerade 
styrka sin identitet. Vi besvarar förfrågningar i enlighet med dataskyddsförordningen 
inom en månad efter att vi mottagit förfrågan, såvida det inte av motiverade skäl tar 
längre tid att svara på förfrågan. 

 
Utövandet av de rättigheter som anges ovan är i princip kostnadsfritt. Om begäran är 
uppenbart ogrundade eller orimliga, eller om de upprepas, kan vi ta ut en rimlig avgift för 
att uppfylla en begäran eller avslå den. 

 
11. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter  

 
 

För att utöva ovanstående rättigheter ska den registrerade lämna in en skriftlig begäran 
till: 

 
Studentbystiftelsen i Åbo  
Dataskyddsombud  
Begäran om granskning och förbud  
Inspektorsgatan 12A  
20540 Åbo 

 
eller via e-post: tietosuoja@tys.fi  

 
 

 
Denna sekretesspolicy har uppdaterats den 26.4.2022 

 


