REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 26.08.2015
Päivitetty
26.09.2016
Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n perusteella informoitavat tiedot
1. Rekisterinpitäjä
Nimi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)
Osoite

Pl 20
(Skinnarilankatu 34)
53851 LAPPEENRANTA
Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite)

vaihde 0294 462111
etunimi.sukunimi(at)lut.fi
www.lut.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Jarkko Harju, yliopistomestari
Pasi Niines, yliopistomestari
Osoite

LUT/Yliopistopalvelut/Tilat
PL 20
53851 LAPPEENRANTA
Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite)

jarkko.harju@lut.fi, 050 387 3755
pasi.niines@lut.fi, 040 838 0906
3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvontajärjestelmä/Tenttitila 7443
Lappeenrannan teknillisen yliopiston digitaalisesta
kameravalvontajärjestelmästä saatuja tietoja käytetään opetustiloihin sekä
niissä sijaitsevaan omaisuuteen kohdistuvien rikosten ja
vahingontekojen ehkäisemiseen ja aiheutettujen vahinkojen
vastuukysymysten selvittämiseen. Järjestelmän tarkoituksena on myös
tenttitilanteessa tapahtuneiden väärinkäytösten selvitys.
Järjestelmään kerätään valvontakameroiden kuvia sekä ääntä LUT:n tilasta
7443 sekä niissä oleskelevista henkilöistä. Kuvat
sisältävät aikaleiman.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7.Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

8.Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietolähteinä ovat valvontakamerat, joiden kuva- ja äänimateriaalista
rekisterin tiedot koostuvat. Valvontakamerat sijaitsevat Lappeenrannan
teknillisen yliopiston tilassa 7443.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille sekä sähköpostitse LUT:n
henkilökunnalle tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa, jos tiedot
liittyvät tai niiden epäillään liittyvän tapahtuneeseen rikokseen tai
mahdollisen tenttitilanteen väärinkäytösepäilyn vuoksi.
Tietojen luovutus on LUT:n Tilapalvelujen harkinnassa.
Ei.

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lle talletetut tiedot

Kuvamateriaali kerätään palvelimelle, joka on sijoitettu lukittuun tilaan.
Pääsy palvelimelle on teknisesti rajattu siten, että tietoja voivat käsitellä
ainoastaan tehtävään määrätyt henkilöt.
Rekisteritietoja säilytetään satakahdeksankymmentäkaksi (60) päivää
tietojen keräämisestä. Mikäli tiedot liittyvät tai niiden epäillään liittyvän
tapahtuneeseen rikokseen, vahingontekoon tai väärinkäytökseen,
säilytetään niitä tapahtuman selvittämiseen tarvittava
aika. Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.
10.Tarkastusoikeus

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

12. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus esittää henkilötietolain 26 §:n mukainen
kirjallinen tarkastuspyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle.
Tarkastuksesta peritään välittömät kulut kattava korvaus, mikäli
edellisestä tietojen antamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
Rekisterin sisällön luonteen vuoksi tiedot eivät tavallisesti voi olla
virheellisiä. Rekisteröity voi kuitenkin esittää tietojen korjausta koskevan
kirjallisen pyynnön rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti ja allekirjoitetulla kirjeellä.
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