
                

 

Tietosuojaseloste 

Tallentava kameravalvonta 

    

    

RekisterinpitäjäRekisterinpitäjäRekisterinpitäjäRekisterinpitäjä    

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy (0433295-0) 

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki 

040 508 2562 

toimisto@lampohuolto.fi 

 

 

Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissaYhteystieto rekisteriä koskevissa asioissaYhteystieto rekisteriä koskevissa asioissaYhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa    

Jani Vesala 

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy, Teknologiapuisto 1/43, 61800 Kauhajoki 

050 530 0499 

 

 

TietosuojavastaavaTietosuojavastaavaTietosuojavastaavaTietosuojavastaava    

Petri Borén 

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki 

040 194 0894 

petri.boren@seutupalvelukeskus.fi 

 

 

Käsittelyn tarkoitusKäsittelyn tarkoitusKäsittelyn tarkoitusKäsittelyn tarkoitus    

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy käyttää valvontakameroiden henkilötietoja  

- kulunvalvontaan 

- henkilöturvallisuuden varmistamiseen 

- turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn 

- omaisuuden suojaamiseen 

- väärinkäytösten estämiseen  

- väärinkäytösten selvittämiseen 

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (16§ 1 mom) 



                

 

Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön 

perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa 

oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai 

tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai 

tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.  

    

    

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilöKuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilöKuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilöKuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistätietoryhmistätietoryhmistätietoryhmistä        

Rekisteri koostuu Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n tuotantolaitosten ja terminaalin alueella liikkuvista 

henkilöistä. Heistä tallentuu videokuvaa ja aika, jolloin he alueella liikkuvat. Alueella liikkuvia informoidaan 

kameravalvonnasta kylteillä. 

Tallennetta käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten tarkkailua on suoritettu. 

 

 

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaanRyhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaanRyhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaanRyhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan    

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n kameravalvontarekisteristä voidaan rikosepäilytapauksissa luovuttaa 

tarpeellisia tietoja poliisille. 

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölleTiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölleTiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölleTiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle    

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n kameravalvontarekisteristä ei luovuteta henkilötietoja ulkomaille. 

Tietojen säilytysaikaTietojen säilytysaikaTietojen säilytysaikaTietojen säilytysaika    

Tallenteet säilyvät n. 10 vrk. Sen jälkeen niiden päälle tallennetaan. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus 

vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian 

selvittämiseksi tarvittava aika. 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeusRekisteröidyllä on oikeusRekisteröidyllä on oikeusRekisteröidyllä on oikeus    ttttehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien ehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien ehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien ehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojatietosuojatietosuojatietosuoja----asetustaasetustaasetustaasetusta....    

 


