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Läs anvisningarna innan du fyller i registerbeskrivningen. Använd en bilaga vid behov.

1 Registrets namn
2 Registerförare
3 Registeransvarig
4 Kontaktperson i registerärenden
5 Ändamål och grunder för behandling av personuppgifter
6 Innehåll i registret
7 Källor som i regel används för registret
8 Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
9 Överföring av information utanför EU eller EES
10 Principer för skydd av registret
11 Rätt till insyn
12 Rätt att begära rättelse av en uppgift
13 Förbudsrätt
14 Information till den registrerade
15 Registerförvaltning

1.
Registrets
namn

Register för kameraövervakningen vid arbetarinstitutet

2.
Registerförare

Helsingfors stads finska arbetarinstitut
Helsingegatan 26, 00530 Helsingfors
PB 5330, 00099 Helsingfors stad

3.
Registeransva
rig

Avdelningschefen för kundbetjäningsavdelningen

4.
Kontaktperson
i
registerärende
n

Befattning
Lokaltjänsteansvarig
Adress
Helsingfors stads finska arbetarinstitut
PB 5350, 00099 Helsingfors stad (Nedre Malms torg 1)
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress)
Kontaktuppgifter kan fås från enheten, verkets webbplats www.hel.fi/tyovaenopisto eller
telefonväxeln
(09) 310 1711.
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5.
Ändamål och
grunder för
behandling av
personuppgift
er

Syftet med säkerhetskamerasystemen är att förebygga brott, säkerställa klienternas och
personalens säkerhet, skydda egendom och främja utredningen av brott.

Grunden för användningen av personuppgifter är behovet att förebygga brott mot
klienter, anställda och egendom, säkerställa säkerheten samt främja utredningen av
brott och ansvarsfrågor vid förorsakade skador.

8 § i personuppgiftslagen utgör grunden för behandlingen av personuppgifter.

6.
Innehåll i
registret

Digitalt inspelat videomaterial om personer som vistas och rör sig i arbetarinstitutets
lokaler.

Vanligtvis sparas inspelningen på servern i cirka en månad, varefter den raderas
automatiskt.

7.
Källor som i
regel används
för registret

Den regelrätta informationskällan är fasta övervakningskameror som täcker de områden
inom vilka videoinspelningarna i registret spelas in.

8.
Ändamål för
vilka
personuppgift
er i regel
lämnas ut

Videoinspelningar kan lämnas ut till polisen för polisutredning eller bekämpning av brott
då ett brott har begåtts eller misstänks ha begåtts och för vars del de lagstadgade
förutsättningarna för utlämnande av inspelningar och uppgifter uppfylls.

9.
Överföring av
information
utanför EU
eller EES

Registeruppgifter överförs inte utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

10.
Principer för
skydd av
registret

A. Manuella uppgifter
Finns inte.

B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt
Bildmaterialet sparas digitalt på en server och det finns ingen förbindelse mellan servern
och andra register. Visningen av inspelningarna har krypterats med ett lösenord som
endast personer som har rätt att se inspelningarna känner till. Servern finns i ett låst och
övervakat utrymme.
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11
Rätt till insyn

En registrerad kan personligen eller skriftligen till den registeransvarige framföra en
begäran om rätt till insyn. Rätten till insyn verkställs inom två veckor efter att begäran
framförts.

Den registrerade informeras om varifrån man har fått registeruppgifterna, för vilket
ändamål de används och till vem de eventuellt lämnas ut.

12
Rätt att
begära
rättelse av en
uppgift

Registret innehåller automatiskt och tekniskt inspelad information. Därmed utgår man
ifrån att det inte finns felaktig information i registret. Onödiga, bristfälliga eller föråldrade
inspelningar raderas automatiskt inom cirka en månad.

Den registrerade kan dock yrka på rättelse av en uppgift hos den registeransvarige som
ger ett intyg enligt personuppgiftslagen (1999/523, 29 §) varav skälen till att yrkandet
inte har godkänts framgår. För personen berättas om hans eller hennes rätt att föra
saken till dataombudsmannen för behandling.

13
Förbudsrätt

Uppgifterna i inspelningen är sekretessbelagda. De överlåts inte om den som begär om
informationen inte har lagstadgad rätt att få information. Den registrerade behöver inte
visa upp något uttryckligt förbud mot utlämnande av uppgifter.

14
Information till
den
registrerade

Det finns information om kameraövervakningen på skyltar inne i lokalerna, vid
ingångarna eller på ytterväggarna. Registerbeskrivningen finns till påseende vid
Helsingfors stads registratorskontor på adressen Norra Esplanaden 11–13 och på
Helsingfors stads webbplats på adressen www.hel.fi/rekisteriseloste. Om framläggandet
av registerbeskrivningen meddelas på Helsingfors stads webbplats och muntligt när
klienten betjänas.

15
Registerförvalt
ning

Styrelsen för Helsingfors stads finska arbetarinstitut utövar som registerförare
bestämmanderätt över registret.

Avdelningschefen för kundbetjäningsavdelningen fattar beslut om följande:
– utarbetande av registerbeskrivningar
– användning av registret, fastställande av registrets informationsinnehåll och
användningsändamål, beviljande av användarrättigheter och att den registrerade
informeras och rätten till insyn verkställs, uppgifterna rättas till och överlåts
– det systemtekniska underhållet av registret
– att registret skyddas och dataskyddet ordnas samt om arkivering och förstöring.


