
 

                        

                     

Kameravalvonnan tietosuojaseloste    

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (jatkossa TYS)  

y-tunnus: 0142348-6  

Inspehtorinkatu 12A 

20540 Turku  

Puh. (02) 2750 200 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

 

Tuula Kanervisto/tietosuojavastaava 

Inspehtorinkatu 12A 

20540 Turku  

Puh. (02) 2750 200 

tietosuoja@tys.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Kameravalvontarekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

Kameravalvonnan käyttötarkoituksena on TYS:n omistamien kiinteistöjen alueella 

ihmisten turvallisuuden ja omaisuuden suojelu sekä rikosten, kuten ilkivallan 

havaitseminen, estäminen, torjunta ja selvittäminen. Henkilötietojen käsittelyn 

perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

 

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

 

Valvontakameroiden kuvaama tallenne TYS:n kiinteistöissä tai niiden läheisyydessä 

liikkuvista henkilöistä. 

 

Kameravalvontaa suoritetaan osassa TYS:n kiinteistöjä, esimerkiksi asuntokohteiden 

yleisissä tiloissa, piha-alueilla tai sisäänkäyntien läheisyydessä sekä TYS:n toimistossa. 

Kameravalvonnasta ilmoitetaan kylteillä niissä tiloissa, joissa kameravalvontaa 

suoritetaan. 

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. TYS luovuttaa videotallenteita vain sellaiselle 

viranomaiselle, jolla on oikeus käsitellä tietoa, kuten poliisille rikos-, vahinko- tai 

onnettomuustilanteiden tutkintaa ja selvittämistä varten.  



 

 

 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Kameravalvonnan tallenteisiin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviin 

kuuluu valvontajärjestelmän tai -laitteiden ylläpito tai joiden työtehtävät muutoin 

edellyttävät valvontatallenteiden käsittelyä, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. 

Tallenteita katsotaan vain perustellusta syystä. 

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja 

tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin 

suojattuja. Sähköiset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy 

estetty. 

 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

 

Kameravalvonnan tuottama materiaali poistetaan automaattisesti 4-14 vuorokauden 

kuluessa kuvaushetkestä. Tarvittaessa tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos se 

katsotaan välttämättömäksi rikos- tai vahinkoasian käsittelemiseksi. Tallenteet 

poistetaan silloinkin niiden säilyttämisen käytyä tarpeettomaksi. 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröydyllä on 

 

• oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystäoikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystäoikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystäoikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä    

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa rekisteröidylle tietoja henkilötietojen 

käsittelystä. Rekisteröityä on informoitava mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja 

käytetään, mihin tietoja luovutetaan ja kauanko tietoja säilytetään. Tämä 

tietosuojaseloste toimii informointiasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

 

• oikeus saada pääsy tietoihinoikeus saada pääsy tietoihinoikeus saada pääsy tietoihinoikeus saada pääsy tietoihin        

Rekisteröidyllä oikeus saada tietää onko hänen tietojaan tallennettu 

henkilörekiseriin, sekä tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 

talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle 

(yhteystiedot kohdassa 11) ja sen on oltava kirjallinen. Rekisteröidyn tulee 

ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin 

kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyyntöön tulee liittää tunnistamista varten valokuva 

tai rekisteröity voi tulla henkilökohtaisesti tunnistautumaan TYS:n toimistolle.  

 

• oikeus oikaista tietojaoikeus oikaista tietojaoikeus oikaista tietojaoikeus oikaista tietoja    

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen 

tiedon täydentämistä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

 



 

 

• oikeus poistaa tiedotoikeus poistaa tiedotoikeus poistaa tiedotoikeus poistaa tiedot    

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos henkilötietoja ei enää 

tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin 

käsiteltiin, tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisterinpitäjä voi 

kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän 

velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää 

rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (yhteystiedot kohdassa 11). 

 

• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyäoikeus rajoittaa tietojen käsittelyäoikeus rajoittaa tietojen käsittelyäoikeus rajoittaa tietojen käsittelyä    

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käyttöä tietyissä tilanteissa. 

Rekisteröity voi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 

rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 

oikeellisuuden. 

 

• oikeus vastustaa tietojen käsitteoikeus vastustaa tietojen käsitteoikeus vastustaa tietojen käsitteoikeus vastustaa tietojen käsittelyälyälyälyä    

Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa henkilökohtaiseen 

erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  

 

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleOikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleOikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleOikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle    

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, 

Suomessa tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen 

henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi. 

 

 

Tarkastus- tai poistopyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee todistaa 

henkilöllisyytensä. Vastaamme pyyntöihin tietosuoja-asetuksen mukaisesti kuukauden 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ellei perustellusta syystä tietopyyntöön 

vastaamiseen mene kauemmin. 

 

Yllä lueteltujen oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos pyynnöt 

ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos niitä esitetään toistuvasti, voimme 

periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun tai kieltäytyä pyynnöstä. 

 

11. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääkseen, tulee rekisteröidyn toimittaa kirjallinen pyyntö 

osoitteeseen: 

 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö 

Tietosuojavastaava 

Tarkastus- ja kieltopyynnöt 

Inspehtorinkatu 12A 

20540 Turku 

 

tai sähköpostitse: tietosuoja@tys.fi 

 

 

 
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 26.4.2022 


