1.

Rekisterinpitäjä

Nobina Oy, Klovinpellontie 5, 02180 Espoo, p. 09 525711

2.

Rekisteriasioita hoitava
vastuuhenkilö

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Katja Olli
Nobina Oy, Klovinpellontie 5, 02180 Espoo, p. 09 525711

3.

Rekisterin nimi

Nobina-konsernin varikkokiinteistöjen ja linja-autojen
kameravalvontarekisteri

4.

Rekisterin käyttötarkoitus

5.

Rekisterin pitämisen peruste

6.

Rekisterin tietosisältö

7.

Rekisterin suojaaminen

8.

Tietojen säilytys, arkistointi ja
hävittäminen

9.

Rekisterin tietolähteet

Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilöstön,
kuljettajien ja matkustajien turvallisuutta. Sen lisäksi valvonnan
tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa
jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Työnantajalla on lisäksi
oikeus käyttää rekisterin tietoja työtapaturmien, vahinkojen, vaara- ja
uhkatilanteiden selvittämisessä sekä muissa yksityisyyden suojasta
työelämässä annetun lain (759/2004) 16 -17 §:n mukaisissa tilanteissa.
Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilöstön,
kuljettajien ja matkustajien turvallisuutta. Sen lisäksi valvonnan
tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa
jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Tietoa tallennetaan vain
asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisista kohteista.
Kamerakuvatallenne muodostuu kiinteistöissä ja linja-autoissa olevien
valvontakameroiden kuvatallenteista. Kuvan lisäksi tallentuu tieto
kuvattavasta valvonta-alueesta, kuvan tapahtumien päivämäärästä ja
kellonajasta.
Tallennuslaitteet ovat lukitussa tilassa. Tallennus perustuu
digitaaliseen järjestelmään, jossa tallentimeen tallennetaan kameran
kuvaamat otokset. Tallentimeen on pääsy vain rekisterin
vastuuhenkilön, liikennejohtajan, teknisen johtajan, korjaamon johtajan,
liikennepäällikön tai korjaamopäällikön nimeämillä henkilöillä. Tietoja ei
siirretä tai tallenneta erillisille palvelimille. Tiedot tuhotaan
automaattisesti ylikirjaamalla päälle.
Kameravalvonnan tallenteita käytetään ainoastaan tarvittaessa
lainsäädännön sallimissa puitteissa kohdassa 4. mainittujen tilanteiden
jälkiselvittelyihin. Linja-autoissa kuvattuja tallenteita säilytetään
maksimissaan kahden viikon ajan ja varikkotiloissa kuvattuja tallenteita
maksimissaan viiden kuukauden ajan. Tiedot tuhoutuvat
automaattisesti ylikirjautumalla. Mikäli säilytysaikana on selvityksessä
kohdassa 4. mainittu tapahtuma, voidaan tallennetta tältä osin säilyttää
tapahtuman selvityksen ajan.
Säännönmukaisena tietolähteenä on vain valvontakamera, jonka
kuvaamilta alueilta rekisterin tiedot kertyvät. Ulkopuolisia tietolähteitä ei
ole.

10. Henkilötietojen
säännönmukaiset luovutukset

Kameratallenteita voidaan luovuttaa Suomen poliisille
rikosepäilytapauksissa. Tallenteita ei säännönmukaisesti luovuteta
muille ulkopuolisille tahoille.

11. Rekisterin yhdistäminen
muihin rekistereihin

Kameravalvontarekisteriä ei yhdistetä muihin rekistereihin.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus rekisteriin. Tarkastuspyynnöt
käsitellään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

13. Rekisteri-informaatio

Tallentavasta kameravalvonnasta informoidaan kiinteistöissä ja
ajoneuvoissa asiasta kertovilla tarroilla tai kylteillä. Järjestelmää
koskeva rekisteriseloste on nähtävissä yrityksen nettisivulla
"www.nobina.fi".
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