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1. Valvonnan toteuttaja ja
rekisterinpitäjä

Nimi
Helsingin Bussiliikenne Oy
Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Nauvontie 3, 00280 Helsinki, p. 010 477 4750

2. Toiminnasta vastaava
henkilö

Rekisterin Pitäjä: Toimitusjohtaja, Helsingin Bussiliikenne Oy
Tietosuojavastaava: Tietohallintopäällikö, Metsäpietilä Oy

3. Rekisterin nimi

Helsingin Bussiliikenne Oy:n linja-autojen kameravalvontajärjestelmä

4. Valvonnan ja tallenteiden
käsittelyn tarkoitus

Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaisuutta, tuotantoprosessia ja työturvallisuutta
vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen, omaisuuden suojaaminen ja
vahinkojen vastuukysymysten jälkikäteinen selvittäminen.

5. Toiminnan sisältö

- Linja-autojen sisätiloissa tapahtuva kameravalvonta ja -tallennus

6. Arvio toiminnan
lainmukaisuudesta ja
perusteista sekä käsittely
henkilöstön kanssa

Samaa valvontatulosta ei ole saavutettavissa ilman tallentavaa kameravalvontaa.
Linja-autoissa tapahtuu ajoittain ilkivaltaa, uhkatilanteita ja varkauksia, joista
aiheutuvilta vahingoilta ja seurauksilta suojautumiseen kameravalvonta on
toimiva keino. Työntekijöiden yksityisyyteen ei puututa enempää kuin on
välttämätöntä (ks. alla kohta 7.). Rekisterinpitäjän oikeutetun edun (ks. yllä kohta
4.) suojaamisen vaikutukset ylittävät sen riskin, jonka hallitusti toteutettu
valvonta aiheuttaa rekisteröidyn (tallenteelle tallentuneen) henkilön yksityisyyden
suojalle.
Valvonnan sisältöä ja laajuutta arvioidaan yhdessä henkilöstön kanssa.

7. Tallenteiden tutkinta ja
säilyttäminen

Kameravalvonnan tallenteita tutkitaan, jos havaitaan kohdassa 4. tarkoitetun
ennaltaehkäisemisen tai suojaamisen tarve. Sattumanvaraisesti, ilman vakavasti
otettavaa havaintoa tallenteita ei tutkita. Tallenteet ovat toiminnasta vastaavan
henkilön saatavilla. Toiminnasta vastaava henkilö arvioi, onko
kameratallenteiden tutkintaan johtava havainto vakavasti otettava.
Kameravalvontapisteissä tapahtuva tallennus on jatkuvaa ja tallenteet säilytetään
enintään 14 vuorokauden ajan. Tämän jälkeen uusi tallenne tuhoaa aiemman. Jos
säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta,
säilytetään tallennetta tältä osin rikoksen selvittämiseen tarvittava aika.
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Tallenne säilytetään autossa olevassa tallentimessa, jonne ei ole yhteyttä verkosta.
Materiaali kerätään tarpeen mukaan suoraan autosta ulkoiselle kovalevylle ja se
poistetaan tutkinnan jälkeen.
Purkaminen vaatii erityisen ohjelmiston, jolla kryptattu materiaali voidaan
purkaa.
Rekisteriä hoitavat Liikennetarkastaja ja IT-suunnittelija. Tallenteita voivat
katsoa vain rekisteriä hoitavat henkilöt sekä poliisi.

8. Säännönmukaiset
tallenteiden luovutukset tai
niiden siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tallenteita ei säännöllisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tallenteiden käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Rekisteröityjen
informointi

Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan linja-auton sisäänkäynnillä ja
matkustamossa.

11. Rekisterin hallinto

Yhtiön toimitusjohtaja päättää:

Tallenne voidaan tapauskohtaisesti luovuttaa vain viranomaistaholle, jos
tallenteilta ilmenee rikokseen viittaavaa toimintaa.

- rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä,
käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden
toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta ja tietojen luovuttamisesta
- rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
- rekisterin suojaamisesta, tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja
hävittämisestä
- rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään

