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1 Rekisterinpitäjä 
Laatulukko Oy, jatkossa Yhtiö 

Hämeenkatu 21-23 

05800 Hyvinkää 

ja 

Kiikkaistenkuja 1 

01800 Klaukkala 

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Minna Järvenpää, toimitusjohtaja 

Hämeenkatu 21-23 

05800 Hyvinkää 

 

3 Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaavana Yhtiössä toimii toimitusjohtaja  

 

4 Rekisterin nimi 

Rekisterin nimi on rekisteriseloste kameravalvontarekisterille 

 

5 Rekisterin julkisuus 

Kameravalvontarekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä ja työn-

tekijöiden yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n 3 kohta määrittelee tiedot työnte-

kijöitä koskeviksi arkaluontoisiksi tiedoiksi.  

Kameravalvonnan rekisteröimä kuvatallenne ja muut paikka tai olosuhdetiedot ovat myös rajoitettu 

yrityksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille. 

 
6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään  

järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä onnettomuuksien, vahinkojen ja rikosti-

lanteiden selvittämiseksi yrityksen tiloissa. 

 
7 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri pitää sisällään seuraavia tietotyyppejä; 

-Kuvatallennetta yrityksen toimitiloista 

 
8 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallentavat kameravalvontalaitteet yrityksen toimitiloissa. 

 

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa viranomaisille. 

 

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. 

 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja 

murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla.  

Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kiel-

letty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mu-

kaisesti. 
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12 Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hä-

nellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään kos-

kevat ja tiedostotallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekir-

joitettuna seuraavaan osoitteeseen: Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ. Tiedot luovutetaan hen-

kilöllisyystodistusta vastaan.  

 

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Re-

kisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajan-

tasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tie-

dot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.  

Korjaus- ja poistamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: 

Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ.. Tiedot luovutetaan henkilöllisyystodistusta vastaan. 

 

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oi-

keus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, 

yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle re-

kisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätök-

sentekoa ja profilointia. Yrityksellä ei ole automaattista päätöksenteko- tai profilointijärjestelmää. 

Rajoittamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Hämeen-

katu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ.. Tiedot luovutetaan henkilöllisyystodistusta vastaan. 

 
5 Tietojen poistaminen ja säilytysaika 
Tietoja säilytetään yrityksen oman lainopillisen suojan, sekä alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.  

 

Tiedostotallenteisiin pääsyä rajoitetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyt-

täjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta järjes-

telmään.  

 

Yhtiö poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Yhtiötä 

poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai 

toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Yhtiötä säilyttämään tietoja 

tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

 

Tietojen poistamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Hä-

meenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ. 

 

16 Rekisteriselosteen hyväksyntä 

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 17.5.2018  

 

 

 


