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Organisaation nimi: Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry. 
Osoite Olarinniityntie 10, 02210 Espoo 
Sähköposti  
Puhelinnumero 040 842 1520 
 
Rekisteristä vastaava Janne Haapa-aho 
 
Tietosuoja-asiat Janne Haapa-aho 
Sähköposti janne.haapa-aho@espoonsteiner.fi 
Puhelinnumero 040 842 1523 
 

Käsittelyn tarkoitukset 
Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojella omaisuutta,      
ennaltaehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan           
selvittämisessä. Sen lisäksi kameroiden avulla on tarkoitus varmistaa ja lisätä koulun           
oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä koulussa vierailevien turvallisuutta.        
Tallentava kameravalvonta on tietosuoja-asetuksen 6.1.e yleinen etu sekä 6.1.f artiklan          
mukainen oikeutettu etu. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 16 § 1 mom. Oppilaan ja             
opiskelijan oikeus turvalliseen oppimis-/opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29 §, Lukiolaki        
21 §) 
 
Aiemmin mainittujen tarkoitusten lisäksi tallenteita on mahdollisuus käyttää; 
 
1) työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi; 

2) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun          
häirinnän tai ahdistelun, yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 14 §:ssä tarkoitetun häirinnän         
taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen        
selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi, jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän          
syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen; tai (30.12.2014/1345) 

3) työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen          
tilanteen selvittämiseksi. 

Edellä mainitut kohdat ovat laista yksityisyyden suojasta työelämässä 16 § 1 mom.) 
 
 

mailto:janne.haapa-aho@espoonsteiner.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#a30.12.2014-1345
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Kuvaus henkilötietoryhmistä 
Tallennettua videomateriaalia  koulukiinteistön ulko-alueilta sekä koulun sisältä 
monitoimitilan takahuoneesta. Tallenteet sisältävät osittain hyvin tunnistettavaa ja osin 
heikosti / tai ei ollenkaan tunnistettavaa. Tallenteet eivät sisällä ääntä. 
 

Vastaanottajaryhmät 
Kouluisäntä, rekisteristä vastaava 
Koulun rehtori 
Asianosaiset henkilöt selvittelytilanteissa 
Poliisi tai muu viranomainen, jolla oikeus tiedonsaantiin rikos-/ilkivaltatapauksissa 
 
Tallenteita ei siirretä EU / ETA alueen ulkopuolelle, eikä kansainvälisiin järjestöihin 
 

Tietojen säilytys 
Tallenteita säilytetään 31 päivää, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti. Tallenteita tai           
niiden osia voidaan säilyttää merkittyä aikaa pidempään, jos selvitettävänä oleva tilanne niin            
vaatii. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin         
henkilötietoihin ja vahvistus siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään tai että niitä ei             
käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa         
korjaamista viivytyksettä. Tarkastusoikeus ja kopio käsiteltävistä tiedoista on maksutonta ja          
se toteutetaan mahdollisuuksien mukaan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluessa        
pyynnön vastaanottamisesta. Useista kopioista on rekisterinpitäjällä mahdollisuus periä        
kohtuullinen maksu hallinnollisiin kuluihin. Ilmeisen perusteettomista tai kohtuuttomista        
pyynnöistä voidaan kieltäytyä, jos niitä esitetään toistuvasti, tai periä maksu. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus poistattaa henkilötietonsa ilman aiheetonta viivytystä, kun         
henkilötietoja ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai henkilötietoja on            
käsitelty lainvastaisesti. Poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen          
oikeudellisen vaateen laatimikseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Asiakkaalla on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan          
mukaisesti; a) jos asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittely         
keskeytetään tarkastuksen ajaksi; b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa          
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henkilötietojen poistoa ja vaatii sen sijaan käsittelyn rajoittamista, c) rekisterinpitäjä ei enää            
tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen         
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus erityisellä henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella        
milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu         
tietosuoja-asetuksen 6.1.f artiklaan. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja,         
paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja            
perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen              
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Edellä mainitut pyynnöt tehdään tietosuojavastaavalle. 
 
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä, asiakkaalla, on mahdollisuus tehdä valitus        
tietosuojaviranomaiselle mikäli henkilötietojen käsittely rikkoo tietosuoja-asetusta. Suomen       
tietosuojaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (tietosuoja@om.fi, puh. 029 56 66700). 
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