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Dahua-kameravalvonta Kupariteollisuuspuistossa - tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Satakunnan Turvapalvelut Oy
Yhteystiedot:
Satakunnankatu 31
28130 Pori
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Satakunnan Turvapalvelut
Satakunnankatu 31
28130 Pori
asiakaspalvelu@turva247.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Saara Jäntti
Satakunnan Turvapalvelut Oy
Satakunnankatu 31
28130 Pori
041 4342 901
saara.jantti@turva247.fi

2. Rekisterin nimi

Kupariteollisuuspuiston kameravalvonta.

3. Rekisteröidyt
Kupariteollisuuspuiston alueella, sekä alueen aitalinjojen välittömässä läheisyydessä kulkevat
henkilöt ja ajoneuvot.
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4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
Kupariteollisuuspuiston alueella vartioiden käytössä on koko alueen kattava tallentava
kameravalvontajärjestelmä.
Järjestelmän rekisteriä ylläpitää Satakunnan Turvapalvelut Oy.
Järjestelmää käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•
•

Rikollisuuden torjunta
Alueen kulunvalvonta
Turvallisuusvalvonta
Aulavalvonta

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•

Poikkeamien todentaminen henkilöiden, sekä ajoneuvojen tunnistamiseksi.
Tallenteiden luovuttaminen yksittäistapauksessa kirjallisesta pyynnöstä
o Pyynnössä mainittava:
 Hakijan nimi
 Tallenteen kohde
 Peruste tallenteen käyttöön
 Tallenteet luovutetaan vain mikäli on epäily Turvallisuuteen, tai
Rikollisuuteen liittyvästä tapahtumasta.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
•

Kupariteollisuuspuiston alueella, sekä alueen aitalinjojen välittömässä läheisyydessä
kulkevat henkilöt ja ajoneuvot.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen vartiointi@kupariteollisuuspuisto.fi. Pyynnön jälkeen toimitamme tarkemmat
ehdot, sekä lisätietopyynnön hausta. Jos rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan
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kuvatallenteisiin, tarvitaan tiedon etsimiseksi tarkka paikka ja mahdollisimman tarkka aika,
jolloin tallennus kameravalvontajärjestelmällä on tapahtunut. Joskus pyynnön esittäjän on
tarpeen liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma kuvansa. Tarkastusoikeus koskee ainoastaan niitä
tallenteen kuvia, joissa tietoja pyytävä henkilö on mukana.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei
voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes
asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähdettä ei ole. Alueen tallentavasta kameravalvonnasta tiedotetaan alueen läheisyydessä, sekä
kaikilla sisääntuloporteilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovumme tietoja asiakasyrityksillemme vain erityisestä syystä. Luovutusta varten tarvitsemme kohdan
4. mukaisen tiedon.
Asiakasyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Käsittelyn kesto
Käsittelyn kesto on noin 1 viikko.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.
Muu aineisto
Kameravalvonta tapahtuu 24/7 vartioidussa, lukitussa tilassa. Myös kaikki tallentimet ovat
lukitussa tilassa. Lukittuun tilaan on pääsy ainoastaan vartioilla. Kameran tallentama materiaali
ei ole verkossa. Kameravalvonta on päällä koko ajan.

11.Henkilötietojen käsittelijät
Kameravalvontaa käsittelevät Satakunnan Turvapalvelut Oy:n työntekijät, Satakunnan Turvatekniikka Oy
sekä KP-Servicen ja FSM Oy:n huoltohenkilöstö.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
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12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
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