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Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) 
mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä. 

Rekisterin nimi
Vihreä liitto r.p:n (jäljempänä puolue) tallentavan kameravalvonnan rekisteri.

Rekisterinpitäjä
Vihreä liitto r.p.
Fredrikinkatu 33 A, 2. krs
00120 Helsinki
(09) 5860 4160

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Vihreän liiton toimistopäällikkö Salla Paavilainen, 
toimistopaallikko@vihreat.fi. 

Tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavana toimii Vihreän liiton tietojärjestelmävastaava Pinja-
Liina Jalkanen, dpo@vihreat.fi.

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja 
oikeusperiaatteet
Tallentavan kameravalvonnan rekisterin (jäljempänä rekisteri) ensisijaisena tarkoituksena on 
rikosten ennalta estäminen. Tarkoituksena on myös toimiston tiloissa toimivien ja asioivien 
turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen ja toimiston tiloissa olevan omaisuuden ja tiedon 
suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos,- vahinko- ja onnettomuustapahtumien 
selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(f) mukainen 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Työpaikoilla tapahtuvaa kameravalvontaa säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
(759/2004). Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävää tai tallentavaa 
kameravalvontaa tiloissaan, jos kyse on

● työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden 
varmistamisesta,

● omaisuuden suojaamisesta,
● tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomisesta tai
● turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden 



ennaltaehkäisemisestä tai selvittämisestä.

Rekisteri muodostuu Vihreä liitto rp:n Fredrikinkatu 33:ssa sijaitsevien toimitilojen ulko-ovien 
ulkopuolelle sijoitetun valvontakameran välittämistä kuvista.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuu elävää kuvaa valvonta-alueesta ja siellä mahdollisesti kunkin 
valvontakameran toimintasäteellä liikkuvista henkilöistä. 

Henkilötietojen säilyttämisaika
Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään vuoden ajan, minkä
jälkeen tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Jos säilytysaikana tulee 
ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen 
selvittämiseksi tarvittavan ajan. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin ja vaatia tietojen oikaisua
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä sekä yksilöimään ajankohdan, jolloin hän on 
liikkunut kameravalvonnan kuvausalueella. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle 
kuukauden kuluessa. Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus 
tutustua paikan päällä tietoihin.

Muut oikeudet
Rekisterin käyttötarkoitus ja tekninen toteutustapa – videotallenteet – huomioiden henkilöllä 
ei ole tavanomaista oikeutta erikseen rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä tai vaatia 
niiden poistoa ennen niiden edellä mainitun normaalin säilytysajan päättymistä. 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-
asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko 
vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on 
tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on 
Vihreä liitto r.p. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin 
suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.



Rekisteriin tallennettavien informointi
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai
-tarroilla. Lisäksi toimitiloissa on pyynnöstä nähtävissä tämä tietosuojaseloste. Seloste on 
nähtävissä myös verkossa osoitteessa https://www.vihreat.fi/tietosuoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa (palvelimen kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. 
Tietoja säilytetään omassa lukitussa laitetilassa, ja niihin pääsy Vihreä liitto rp:n omasta 
verkosta on suojattu salasanalla, minkä lisäksi pääsy julkisista verkoista on estetty kokonaan
palomuurilla. Tietojen käyttö tapahtuu palvelimeen asennetusta valvontaliittymästä.

Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja luovutetaan vain poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle rekisterin tässä 
tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli 
Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan 
päätöksentekoon eikä profilointiin.


