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Henkilötietolain 10 §:n mukainen tallentavan kameravalvonnan 
rekisteriseloste 
Laatimispäivä 1.6.2016 

Rekisterinpitäjä(t) Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Suomen Asuntohypopankki Oy  
 

Yhteystiedot 
 

Käyntiosoite 
Yrjönkatu 9A, 00120 Helsinki 
Postiosoite 
PL 509, 00101 Helsinki   
Puhelin +358 (09) 228361      
www.hypo.fi 
  

Rekisteriasioita hoitava henkilö Mikko Huopio  
 

1. Rekisterin nimi Tallentavan kameravalvonnan rekisteri 
 

2. Rekisterin käyttötarkoitus Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata rekisterinpitäjän omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten 
selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä 
rekisterinpitäjän ja sen asiakkaiden turvallisuutta.  
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 
kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen 
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa 
laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka 
työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen 
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai 
muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen 
tilanteen selvittämiseksi. 

3.Rekisterin sisältämät tietotyypit Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja Hypo-talon 
kiinteistöjen ulko-ovien edustalla ja porraskäytävissä syntynyt tallentavaan 
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto. 

4. Säännönmukaiset tietolähteet Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-
aineisto  

http://www.hypo.fi/
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5. Tallenteiden käyttöoikeudet 
rekisterinpitäjällä 

Puhelintallenteiden käyttö edellyttää rekisterinpitäjällä erillistä perustelua 
päätöstä ja kuuntelussa noudatetaan erillistä ohjeistettua prosessia.  Ilman 
päätöstä tallenteiden käyttö on sallittua vain teknisen virhetilanteen 
selvittämiseksi. 
 

6. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Rikoksen tai väärinkäytöksen estämiseksi tai selvittämiseksi rekisterinpitäjä 
voi luovuttaa tallenteita poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle 
laissa mainituissa tilanteissa. 
Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää tietoja yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa 
yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen 
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa 
laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka 
työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen 
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai 
muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen 
tilanteen selvittämiseksi   

7. Puhelintallenteiden siirto Euroopan 
Unionin tai Euroopan Talousalueen 
ulkopuolelle 

Ei siirtoja 
 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Levyllä oleva rekisteri säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy 
ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä rekisteriä. Rekisterin 
tietoja säilytetään kaksi kuukautta, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen 
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. 
Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö 
tapahtuu levyä editoimalla. 

9. Rekisteriin tallennettavien 
informointi 

Kuvattavia informoidaan rekisterinpitäjän toimitilojen sisäänkäynneissä, 
pankkisalin ulko-ovella ja konttorissa näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” 
-tyyppisillä kylteillä. Lisäksi pankkisalissa on pyynnöstä nähtävissä 
rekisteriseloste. 

10. Tarkastusoikeus Jos rekisterinpitäjän toimitiloissa oleskellut henkilö haluaa tarkastaa häntä 
koskevan tallenteen, tulee hänen esittää rekisterinpitäjälle asiaa koskeva 
kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Kameratallenteen 
katseleminen tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa. Voimassa oleva 
pankki- tai yrityssalaisuutta koskeva sääntely voi asettaa rajoituksia 
tallenteen katselulle. 
Tallennuksen kohteella on oikeus vaatia tallenteen tuhoamista. Mikäli 
rekisterinpitäjällä on perusteltu syy tallenteen säilyttämiseen, sen ei ole 
pakko suostua tallenteen tuhoamispyyntöön. 


