
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
19.12.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (0155581-7) 

Osoite 

Yliopistonkatu 60 A, 33100 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

03 223 8433, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry 
Osoite 

Yliopistonkatu 60 A, 33100 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

toimisto@tampereenkesayliopisto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Tampereen kesäyliopiston tilavalvontarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n tiloissa tapahtuvalla kameravalvonnalla pyritään selvittämään 
ja ennaltaehkäisemään tiloissa tapahtuvaa luvatonta toimintaa.  

 

Rekisterin sähköiset osa-alueet on ulkoistettu yritykselle Arlo Technologies Inc. Heidän 
rekisteriselosteensa on saatavilla osoitteessa https://www.arlo.com/eu/about/gdpr/default.aspx  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Videokuva henkilöstä Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n tiloissa 

Ajankohta, jolloin henkilö on vieraillut tiloissa 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n tiloissa tapahtuva kameravalvonta. 

Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja saatetaan luovuttaa ulkopuolisten käyttöön (Arlo Technologies Inc.) 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisteröidyn tietoja ei siirretä ulkomaille (https://www.arlo.com/eu/about/gdpr/default.aspx).  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Digitaalinen aineisto säilytetään salasanalla suojattuna ja pääsy on rajattu tietyille Tampereen 
kesäyliopistoyhdistys ry:n työntekijöille. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n sisäiseen käyttöön 
(hallinto). 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty 
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä.Tietokoneet, joilla 
järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa. 
 
Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.      

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee suorittaa 
seuraavilla tavoilla: 

1) Fyysisesti Tampereen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Yliopistonkatu 60A, 
33100 Tampere. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. 

 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. 
Korjaamisvaatimus tulee suorittaa seuraavilla tavoilla: 

1) Fyysisesti Tampereen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Yliopistonkatu 60A, 
33100 Tampere. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. 
Poistamisvaatimus tulee suorittaa seuraavilla tavoilla: 

1) Fyysisesti Tampereen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Yliopistonkatu 60A, 
33100 Tampere. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. 

 

 


