Kameravalvontarekisteri, Veho Oy Ab
Sivu 1 / 4

TIETOSUOJASELOSTE

1
YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN
Yksityisyytesi on meille tärkeää. Veho sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja
noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen
lainsäädäntöä. Veho käsittelee keräämiään sinua koskevia tietoja tässä
rekisteriselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää
henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä Vehoon alta löytyvien
yhteystietojen mukaisesti.

2
REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT
Henkilörekisterin nimi on "Vehon tallentava kameravalvontajärjestelmä"
("Kameravalvontarekisteri").
Rekisterinpitäjänä toimii Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa.

3
TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on:
•

•

työntekijöiden ja muiden Vehon toimipisteissä oleskelevien henkilöiden
henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden
suojaaminen; sekä
Vehon tuotantoprosessin asianmukaisen toiminnan valvominen.

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä "Tallentava kameravalvonta" tarroilla tai -kylteillä.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu
kiinteistövierailun yhteydessä syntyneeseen osapuolten väliseen asialliseen
yhteyteen.
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4
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä.
Tietojasi voidaan kuitenkin myös lain sallimissa rajoissa yhdistää ja niitä voidaan
täydentää muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla.

Rekisteri sisältää muun muassa seuraavat tiedot:
•
•
•

valvontakameran kuvatallenne;
tallennusaika; ja
tallennuspaikka.

Rekisteriin ei tallenneta henkilöiden puhetta.

Muista lähteistä saatavia sinua koskevia tietoja, joita saatamme yhdistää muihin
käsittelemiimme henkilötietoihisi, ovat esimerkiksi Väestörekisterikeskuksesta,
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista tai muista julkisista rekistereistä saatavat tiedot.

5
TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Veho voi tarkan
harkintansa perusteella luovuttaa henkilötietoja, jos se katsoo sillä olevan perusteltu
syy tietojen luovuttamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi
viranomaisille.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi
palveluntarjoajien käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

6
ASIAKASREKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET
Veho noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista
huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan,
ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.
Veho ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajat
toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen
suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti
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tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä
taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla Vehon tai Vehon
yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella
tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Henkilörekisteri ja siihen tallennetut tiedot on
suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan
kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja
vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi
vaihdella tietoryhmittäin ja Veholla voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus
säilyttää joitakin tietoja. Kameravalvontarekisterin tietoja säilytetään enintään yhden
(1) vuoden ajan, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole erityisestä syystä
tarpeen.

7
OIKEUTESI
Sinulla on oikeus tarkistaa Kameravalvontarekisteriin tallennetut sinua koskevat
henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä
tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden
siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi sinulla on oikeus antaa ja peruuttaa kanavakohtaisesti antamasi
(sähköposti/tekstiviesti) suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan
kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin kohdistaminen sinulle. Jos olet antanut
suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, Veho ja sen kulloisetkin
yhteistyökumppanit voivat osoittaa sinulle sähköistä suoramarkkinointia antamiisi
yhteystietoihin. Emme käytä Kameravalvontarekisterin tietoja sähköiseen
suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen antaminen voi olla palveluiden käyttöönoton tai käyttämisen
edellytys. Veho varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn
palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii
niiden poistamista.
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Veho pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan rekisteröidyn
kanssa. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva
asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä osoitteeseen
asiakastiedot@veho.fi. Henkilötietojen tarkastus- tai poistopyyntöjä koskevissa
asioissa tulee olla yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Kirjeen voit
täyttää ja tulostaa osoitteessa www.veho.fi/tietosuoja. Kirje lähetetään seuraavaan
osoitteeseen:
Asiakastiedot, Veho Oy Ab, PL 1004, 01511 Vantaa.

