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Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: 

tietosuoja@turkuamk.fi  

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee 

tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva 

tietosuoja-asiantuntija. 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus ja oikeusperuste 

Kameravalvonnan tarkoitus on ennalta ehkäistä kiinteistöön, henkilökuntaan, 

opiskelijoihin sekä asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja auttaa tapahtuneiden 

vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä.  

Kameravalvontaa käytetään: 

• tilojen turvallisuuden hallintaan, 

• tiloissa työskentelevien opiskelijoiden ja työntekijöiden omaisuuden 

suojelemiseksi, ja 

• rikosten ehkäisemiseksi ja mahdollisten rikosten selvittämiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta f 

alakohta: oikeutettu etu.  

Tietolähteet, käsiteltävät 

henkilötietoryhmät ja 

henkilötietojen säilytysajat 

Kameravalvontajärjestelmässä käsitellään valvontakameroiden tallentamaa 

valvontamateriaalia. Materiaalin säilytysaika on kuukausia.  

Henkilötietojen 

vastaanottajat tai 

vastaanottajaryhmät 

Tietoja voidaan luovuttaa poliisin käyttöön rikosten tai muiden vastaavien 

tapausten selvittämisen yhteydessä. 

AMK:n sisällä tietoja käsittelevät kameravalvonnan toiminnasta ja 

turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

Olennaiset tiedot 

henkilötietojen siirrosta 

kolmansiin maihin (EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle) 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
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Tietojen suojauksen 

periaatteet 

Digitaalisessa muodossa oleva tieto on lukitussa ja valvotussa tilassa. Tiedot on 

suojattu AMK:n tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Vain käyttöoikeuden saaneet 

henkilöt voivat päästä tietoihin käsiksi.  

Rekisteröidyn oikeudet ja 

velvollisuudet 

Sinulla (esim. AMK:n opiskelija, työntekijä, asiakas) on oikeus tietää miten 

käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin 

henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta 

ei ole, jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 

Turvallisuuden varmistamiseksi AMK:n tallentavan kameravalvonnan materiaalia 

ei kuitenkaan editoida, muuteta tai korjata tallennusten säilytysaikana.  

Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä 

toiseen, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen 

ja käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.  

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jos käsittely tapahtuu 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen 

vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme 

perusteella. AMK lopettaa käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn 

on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn 

edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 

esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.  

Tarkoituksenamme on kuvata henkilötietojen käsittely mahdollisimman 

kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrimme kehittämään 

ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä 

tavalla. 

Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin 

liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on 

myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen 

tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. 

Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 

 

 


