
Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste  

 

Seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot 

rekisteröidylle.  

Laadittu: 17.5.2018 

Päivitetty: 8.1.2019 ja 6.7.2021 

  

1. Rekisterin nimi Rauman merimuseon kameravalvonnan rekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 

 

nimi: Rauman merimuseo / Raumanmeren Merimuseosäätiö sr 

osoite: Kalliokatu 34, 26100 Rauma  

puhelin: 02 8224911 

sähköposti: info@rmm.fi 

y-tunnus: 1605885–6 

3. Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

 

 

nimi: museonjohtaja Anna Meronen 

sähköposti: meronen@rmm.fi 

puhelin: 040 5664839  

4. Rekisterin nimi ja 

muoto 

Rauman merimuseon kameravalvonnan rekisteri 

 

Rekisterin muoto 

☒ sähköinen 

☐ manuaalinen 

5. Rekisterin 

käyttötarkoitus ja 

oikeusperuste 

 

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta 

ehkäiseminen. Tavoitteena on myös museon työntekijöiden ja 

kävijöiden turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin 

Rauman merimuseon hallussa olevan omaisuuden ja tiedon 

suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja 

vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa 

liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. 

  

Työnantajalla on lisäksi oikeus käyttää yksityisyyden suojasta 

työelämässä annetun lain (795/2004) 17§:n 2 momentin 1–3 



kohdissa yksilöidyissä tilanteissa: 

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. 

6. Rekisterin 

tietosisältö ja 

henkilötietojen 

luokittelu 

 

Rauman merimuseon teknisen kameravalvonnan piiriin 

kuuluvissa tiloissa syntynyt tallentavaan 

valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden (2kpl) kuvaama 

kuva-aineisto. Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden 

valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan ja äänen 

lisäksi tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

 

Kuvattavassa kiinteistössä on kameravalvonnasta ilmoittavat 

kyltit “Tallentava kameravalvonta”. Lisäksi rekisterin 

vastuuhenkilöllä ja museon asiakaspalvelupisteessä on 

pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste. Seloste on luettavissa 

museon verkkosivuilla. 

 

Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja 

☐ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja 

☒ Sisältää lasten henkilötietoja 

7. Rekisterin 

säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

Museon tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien 

kameroiden välittämä kuva-aineisto. 



8. Säännönmukaiset 

henkilötietojen 

luovutukset ja 

tietojen siirto EU:n 

tai ETAn 

ulkopuolelle 

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, 

kuin silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen 

erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii 

rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.  

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle. 

9. Tietojen säilytysaika Tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen noin 1 

vuosi. Tiedot tuhoutuvat, kun niiden päälle tallentuu uutta 

tietoa. 

10. Automatisoitu 

päätöksenteko ja 

profilointi 

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai 

profilointiin. 

11. Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

A.   Manuaalinen aineisto 

 Manuaalista aineistoa ei muodostu. 

  

B.    Sähköinen aineisto 

Tallennepalvelin sijaitsee lukitussa, valvotussa tilassa. 

Sähköisessä muodossa oleva rekisteri on suojattu 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain rekisterin 

käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa. 

Rekisteritietojen käyttöä valvotaan.  

 

Poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle voidaan 

pyynnöstä luovuttaa rikostutkintaa varten tallentunutta tietoa 

ulkoisella muistivälineellä. 

12. Rekisteröidyn 

tarkastusoikeus 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen 

artiklojen 15–22 mukaan:  

• tietojen tarkastusoikeus  

• tietojen korjaaminen ja poistaminen  

• tietojen käsittelyn rajoittaminen  

• tietojen siirto-oikeus  

• vastustamisoikeus  

 



Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta. 

Korvausta voidaan periä, jos henkilö käyttää 

tarkastusoikeuttaan toisen kerran vuoden aikana.  

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on 

mainittu kohdassa 2. 

 

Mikäli tiedot halutaan tarkistaa, voi kopion tiedoista saada 

käymällä Rauman merimuseossa henkilökohtaisesti 

(henkilöllisyyden varmistamiseksi). Sähköpostitse tai 

puhelimitse voi saada tiedon siitä, onko tietoa tallennettu, 

mutta ei yksityiskohtaista tietoa. 

 

13. Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Järjestelmä ei mahdollista tiedon korjaamista. 

14. Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

oikeudet 

Henkilöllisyyden tarkistaminen  

Ellei tietoja pyytävä henkilö ole entuudestaan tunnettu tai 

hänen henkilöllisyyttään ei muilla keinoin voida varmistaa, 

hänen on todistettava henkilöllisyytensä aina ennen tietojen 

luovuttamista. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla 

varustetulla virallisella henkilöllisyystodistuksella, joksi 

hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen 

antama henkilökortti ja Kela-kortti.  

15. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos 

rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 

käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 

  

 


