PORIN LINJAT OY
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Porin Linjat Oy
28600 Pori
käyntiosoite: Hevoshaankatu 5
sähköposti: etunimi.sukunimi@porinlinjat.pori.fi
puh. 044 701 2912

2. Rekisterin
vastuuhenkilö

Liikennepäällikkö Jarno Valtanen
jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Liikennepäällikkö Jarno Valtanen
jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi
Tietosuojavastaava
jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi

4. Rekisterin nimi ja
muoto

5. Rekisterin
käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta linja-autoissa
Rekisterin muoto
☒ sähköinen
☐ manuaalinen
Porin Linjat Oy:n tietyissä linja-autoissa on tallentava kameravalvonta.
Kameranvalvonnan oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
välinen asiakassuhde. Kameravalvonnasta kerrotaan linja-auton sisätiloissa
olevalla kyltillä.
Kameravalvonnan tarkoitus on parantaa asiakas- ja kuljettajaturvallisuutta
sekä suojata omaisuutta. Kameravalvonnan tarkoitus on myös ehkäistä
ennalta rikoksia sekä selvittää tapahtuneita rikoksia. Porin Linjat Oy
toteuttaa valvontaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa
seuraavaa:
-

Kamerat sijoitetaan linja-autojen sisätiloihin.
Tallenteita ei käytetä muissa kuin niissä tarkoituksissa, mitä varten
kameravalvontaa on alettu suorittaa.
Kameravalvonnan kautta saatua tietoa ei luovuteta
käyttötarkoituksen vastaisesti ulkopuolisille.
Kuvatallenteet eivät ole ulkopuolisten nähtävissä esim.
valvontamonitoreista.
Tallenteiden ylitse kirjoitetaan automaattisesti uutta tallennetta.
Tallenne säilyy kiintolevyllä noin viikon ajan.
Osa kameroista on ns. dummy-kameroita jotka ulkoisesti näyttävät
valvontakameroilta mutta eivät tallenna mitään.

6. Rekisterin
tietosisältö ja
henkilötietojen
luokittelu

Kameratallenne sisältää videokuvaa linja-auton sisätiloista.
Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☐ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
☒ Sisältää lasten henkilötietoja
Erityisluonteisia ja lasten henkilötietoja sisältävät asiat ovat salassa
pidettäviä rekisterin sisällä, ja siten käsittelyoikeus kyseisiin tietoihin on
rajattu. Tallenteet voidaan purkaa vain ohjelmistolla joka sopii tallenteiden
katsomiseen.

7. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet

Videokuva tallentuu linja-auton sähkötilassa olevalle tallentimelle.

8. Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset ja
tietojen siirto EU:n
tai ETAn
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETANn ulkopuolelle.

9. Tietojen
säilytysaika

Tietojen säilytysaika on noin yksi viikko Tämän jälkeen tiedot poistuvat
järjestelmästä automaattisesti ylikirjoittamalla.

10. Automatisoitu
päätöksenteko ja
profilointi

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei ole manuaalisessa muodossa
B. Sähköinen aineisto

12. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus

Videotallenne on digitaalisella tallentimella joka sijaitsee lukitussa tilassa.
Tallenteen purku edellyttää tallentimen kanssa yhteensopivaa ohjelmistoa
ja laitteistoa.
Tarkistusoikeutta ei automaattisesti myönnetä koska tarkistaminen saattaisi
vaarantaa muiden tallenteella esiintyneiden henkilöiden tietosuojan. Mikäli
on tapahtunut rikos, rekisterin pitäjä tai rekisteröity tekee rikosilmoituksen
poliisille.

13. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Järjestelmään ei ole mahdollista tehdä korjauksia.

14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Järjestelmä kirjoittaa vanhan tallenteen ylitse noin viikon aikana.

15. Valitusoikeus

Jokaisella on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle rekisterissä olevien
tietojen käsittelystä.

