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Läs anvisningarna innan du fyller i registerbeskrivningen. Använd bilaga vid behov.

1 Registrets namn
2 Registerförare
3 Registeransvarig
4 Kontaktperson i registerärenden
5 Ändamål och grunder för behandling av personuppgifter
6 Innehåll i registret
7 Källor som i regel används för registret
8 Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
9 Överföring av information utanför EU eller EES
10 Principer för skydd av registret
11 Rätt till insyn
12 Rätt att begära rättelse av en uppgift
13 Förbudsrätt
14 Information till den registrerade
15 Registerförvaltning

1
Registrets
nam

Kameraövervakning i Nordsjö Hamn.

2
Registerförare

Helsingfors Hamn Ab 
PB 197,
00141 Helsingfors 

3
Register-
ansvarig

Trafikchef.

4
Kontaktperson
i register-
ärenden

Befattning
Trafikchef
Adress 
PB 197
00141 HELSINGFORS

andreas.slotte (at) portofhelsinki.fi
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5
Ändamål och
grunder för
behandling av
personupp-
gifter

Ändamål är hamnens säkerhet.
Kameraövervakning är en del av hamnens säkerhetssystem.
Kamerabilder av person och fordon som rör sig i hamnen lagras i systemet.
Ocksä Tull använder systemet.

6
Innehåll i re-
gistret

Kamerabilder av person och fordon som rör sig i hamnen.

7
Källor som i
regel används
för registret

Kameror i hamnområde..

8
Ändamål för
vilka person-
uppgifter i re-
gel lämnas ut

I övrigt lämnas det inte ut personuppgifter från systemet.

9
Överföring av
information
utanför EU
eller EES

Ej överföring.

10
Principer för
skydd av
registret

A. Manuella uppgifter
Finns ej.

B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt
Material är handlat endast personal som ansvarar för säkerhet i hamn. Vid behov kan
också adb personal använda systemet.
Lagringsenheterna är placerati låsta lokaler.
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11
Rätt till insyn

En registrerad kan framföra en begäran om rätt till insyn personligen eller skriftligt hos
registeradministratörer.

12
Rätt att be-
gära rättelse
av en uppgift

Personen i fråga kan när som helst personligt eller skriftligt framföra en begäran om
rättelse av en uppgift hos den som sköt er registret.

13
Förbudsrätt

En registrerad har rätt att förbjuda utlämning av registeruppgifter för direktmark-
nadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar och släktforskning.

14
Information till
den registre-
rade

Registerbeskrivning för kameraövervakning finns i Helsingfors Hamnens www-sidorna.

15
Register-
förvaltning

I egenskap av registerförare utövar Helsingfors Hamn beslutanderätt om registret.




