Kameravalvonnan tietosuojaseloste
TS Agilityurheilukeskus Oy:n kameravalvonnan tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: TS Agilityurheilukeskus Oy
Osoite: Yrjönalhontie 2, 21420 Lieto
Puhelin: (050) 5167400
Y-tunnus: 1836779-1
Yhteyshenkilö: Yrjö Kokkonen
Sähköposti: toimitusjohtaja.tsauk@tsauk.info

2 Tietosuojavastaava
Sähköposti: toimitusjohtaja.tsauk@tsauk.info

3 Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman ääntä). Kuvan lisäksi
rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Kameroiden avulla valvotaan TS Agilityurheilukeskus Oy:n tiloja. Valvonnasta on kerrottu
asianmukaisilla kylteillä.
Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on:
Tiloissa vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun häirinnän, ahdistelun tai epäasiallisen käytöksen
selvittely ja toteen näyttäminen.
Eläinten kohtelu eläinsuojelulaissa kielletyllä tavalla, tapausten selvittely ja toteen näyttäminen.
Muiden rikostapauksien ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.
Kameroiden reaaliaikaista kuvaa ei seurata normaalisti. Poikkeuksena tästä ovat pelastustoiminta,
evakuointi, uhkatilanteet ja muut poikkeusolosuhteet, jolloin kameravalvontaa käytetään myös
sisätiloissa reaaliajassa.

5 Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

6 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa
ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan

luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus
perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.

7 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Henkilötietojen säilytysaika
Sähköisesti tallennettu aineisto on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen
kapasiteetista riippuen noin neljä viikkoa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
Tallennetun kuva-aineiston katseluoikeus ja rekisteritietojen käsittely:
kameravalvontajärjestelmään pääsy on rajattu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja
käsittelemään kameratallennuksia. Nämä henkilöt ovat TS Agilityurheilukeskus Oy:n
toimitusjohtaja sekä Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n puheenjohtaja.

9 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

11 Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle. Rekisteröity voi myös ottaa
yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
TS Agilityurheilukeskus Oy
Yrjö Kokkonen
Yrjönalhontie 2, 21420 Lieto

12 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2021.

