ELENIA VERKKO OYJ:N TIETOSUOJASELOSTE KAMERAVALVONTA PATAMÄENKATU
1.

Taustatietoa henkilötietojen käsittelystä
Tässä tietosuojaselosteessa (Tietosuojaseloste) annetaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (Asetus) mukaisesti tietoa siitä, miten sähkön jakeluverkkoyhtiö
Elenia Verkko Oyj (Elenia) käsittelee Elenian Tampereen toimitiloissa vierailevien henkilöiden
henkilötietoja.
Henkilötieto tarkoittaa mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön, eli rekisteröityyn, liittyviä tietoja. Tietosuojaselosteessa rekisteröity tai sinä tarkoittaa Elenian toimitiloissa Patamäenkatu 7, 33901 Tampere työskenteleviä ja vierailevia henkilöitä.
Elenia käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja Tietosuojaselosteen, Asetuksen ja sovellettavan
muun lainsäädännön mukaisesti. Elenialla on oikeus tehdä Tietosuojaselosteeseen muutoksia
henkilötietojen käsittelyn muuttuessa esimerkiksi Elenian noudattamien käytäntöjen tai lainsäädännön muutosten vuoksi.

2.

Tietosuojaselosteen sisältö
Tietosuojaseloste koostuu seuraavista osioista. Voit siirtyä haluamaasi osioon painamalla alla
olevaa otsikkoa.
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3.

Kuka vastaa henkilötietojesi käsittelystä?
Elenia on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Elenian yritystiedot ovat seuraavat:
Elenia Verkko Oyj
Patamäenkatu 7
33901 TAMPERE
y-tunnus: 3001882-6
Henkilötietojesi käsittelystä Elenialla vastaa tietosuojavastaava, jonka tiedot ovat seuraavat:
Tietosuojavastaava
Patamäenkatu 7
33901 TAMPERE
Sähköposti: tietosuoja@elenia.fi

4.

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella Elenia käsittelee henkilötietojasi?

KAMERAVALVONNAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Käsiteltävät henkilötiedot
•

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Rekisteriin
tallentuu valvonta-alueilla olevien ja liikkuvien henkilöiden kuva ja tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä tieto kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

Käsittelyn tarkoitus
•

Kulunvalvonta ja turvallisuusseuranta

•

Mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen

•

Elenian sisäinen raportointi ja tilastointi

•

Tilastoanalyysi ja tutkimustarkoitukset

Käsittelyn peruste
•

Oikeutettu etu

Oikeutettuun etuun perustuva käsittely yllä kuvatuilla tavoilla on tavanomaista työskennellessäsi tai vieraillessasi yritysten toimitiloissa ja perusteltua Elenian oikeutetulla edulla muun muassa tilojensa turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen, eikä sinun etusi tai vapautesi tai henkilötietojesi suoja tarpeettomasti vaarannu tällaisessa käsittelyssä.
5.

Mistä Elenia saa henkilötietosi?
Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat Elenian Patamäenkatu 7:n valvontaalueet.

6.

7.

Kenelle Elenia siirtää tai luovuttaa henkilötietojasi?
•

Elenia voi jakaa henkilötietojasi Elenian konserniyhtiöille oikeutetun edun perusteella
ja muun muassa käsitellä henkilötietojasi konserniyhtiöiden yhteisissä tietojärjestelmissä jos Elenian toiminta tätä edellyttää.

•

Elenia voi myös jakaa henkilötietojasi viranomaisille sikäli kuin mahdollisten väärinkäytösepäilyiden selvittäminen tai lainsäädäntö tätä edellyttävät.

Siirtääkö Elenia henkilötietojasi kolmansiin maihin?
Elenia voi siirtää henkilötietojasi Euroopan Unionin jäsenvaltioiden (EU) alueen tai Euroopan
talousalueen (ETA) ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten
tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietosuojan taso voi Euroopan talousalueen ulkopuolella olla alhaisempi kuin Euroopan talousalueella. Tällaisessa tilanteessa Elenia soveltaa asianmukaisia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi suojan soveltamalla esimerkiksi Euroopan komission päätöksen mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (saatavilla: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087).

8.

Miten kauan Elenia säilyttää henkilötietojasi?
Elenia säilyttää kameravalvonnan tallenteita kuusi kuukautta.

Elenialla voi kuitenkin olla velvollisuus säilyttää henkilötietojasi tätä pidempään, esimerkiksi jos
Henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen sen todentamiseksi, että Elenia on toteuttanut lakisääteiset velvollisuutensa, tai mahdollisten väärinkäytösten tai oikeudellisten vaatimusten selvittämiseksi, niissä puolustautumiseksi tai niihin vastaamiseksi.
Jos haluat lisätietoa henkilötietojesi säilyttämisestä tiettyä tarkoitusta varten, voit olla yhteydessä Elenian tietosuojavastaavaan osoitteessa tietosuoja@elenia.fi.
9.

Miten Elenia suojaa henkilötietosi?
Sähköisessä muodossa olevat henkilötietosi on suojattu Elenian toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä
muodossa olevat henkilötietojasi sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä Elenian tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien palveluntarjoajien
työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi Elenian myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Henkilötietojesi käsittelyyn osallistuville Elenian työntekijöille Elenia järjestää säännöllisin väliajoin
koulutuksia, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn edellyttämä asiantuntemus.
Elenia huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset ja -ohjeistukset ja
toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojesi luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

10.

Mitä henkilötietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?
Sinulla on alla luetellut oikeudet koskien Elenian käsittelemiä henkilötietojasi. Oikeudet eivät
ole ehdottomia ja kunkin oikeuden toteuttamiseen on säädetty lainsäädännössä ja mahdollisissa viranomaismääräyksissä ja -ohjeistuksissa poikkeuksia ja edellytyksiä, joita ei ole tyhjentävästi kuvattu alla.
•

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Elenia henkilötietojasi. Jos Elenia käsittelee henkilötietojasi, sinulla on lisäksi
oikeus saada tieto esimerkiksi henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta.

•

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus pyytää Eleniaa oikaisemaan epätarkat ja virheelliset henkilötietosi.

•

Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää Eleniaa poistamaan
henkilötietosi esimerkiksi, jos henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita
varten ne kerättiin tai jos henkilötietojesi käsittely on lainvastaista.

•

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia ja muuta kaupallista tiedottamista varten. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi perustuen ja ellei Elenia pysty näyttämään tällaiselle käsittelylle tärkeätä ja perusteltua syytä.

•

Oikeus peruuttaa suostumus: Jos olet antanut nimenomaisen suostumuksesi tiettyyn käsittelyyn, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

•

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä siksi aikaa, kun Elenia tutkii ja tarkistaa pyyntösi.

•

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada Elenialle antamasi henkilötiedot omaan käyttöösi jäsennellyssä muodossa. Nämä henkilötietosi voidaan myös siirtää toiselle sähkömarkkinaosapuolelle sähkömarkkinoiden kulloistenkin
tiedonvaihtoa koskevien käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

Voit käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi olemalla yhteydessä Elenian tietosuojavastaavaan osoitteessa tietosuoja@elenia.fi.
11.

Kehen voin olla yhteydessä henkilötietojeni käsittelyä koskevissa asioissa?
Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai Tietosuojaselosteesta, tai jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Elenian tietosuojavastaavaan osoitteessa tietosuoja@elenia.fi.
Ennen pyyntösi tarkempaa käsittelyä Elenian on tunnistettava sinut. Jos et anna tarvittavia lisätietoja eikä sinua voida tunnistaa, Elenialla on oikeus kieltäytyä käsittelemästä pyyntöäsi.
Muilta osin Elenia vastaa pyyntöihisi lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa ja niiden mukaisesti.
Jos et ole tyytyväinen Elenian antamaan vastaukseen, tai jos uskot Elenian käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti, voit olla yhteydessä Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

