
   

   

   

  

 

         
 

 

    

 

    

       

   

     

  

 

         
 

       

 

 

 

Kameravalvontarekisterin tietosuojaseloste  
Päivitetty 14.6.2022 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Kymenlaakson Sähköverkolla käsittelemme tallentavan 
kameravalvonnan tallenteita. 

1.  Rekisterinpitäjä  

Kymenlaakson Sähköverkko Oy (y-tunnus 2058585-1) 

2.  Yhteystiedot tie tosuoja-asioissa  

Kymenlaakson Sähköverkko Oy / Tietosuoja-asiat 

Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki 

Kymenlaakson Sähkö -konsernin tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Puh. +358 5 778 0500 

Email tietosuoja@ksoy.fi 

3.  Mihin  käyttötarkoituksiin  ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoja?  

Tietojen käsittely perustuu Kymenlaakson Sähköverkon oikeutettuun etuun ja kameravalvonnan 
tarkoitus on: 

•  Alueella  liikkuvien  henkilöiden  ja  tilojen  turvallisuuden varmistaminen  

•  Omaisuuden  suojaaminen  

•  Tuotantoprosessien  asianmukaisen  toiminnan  valvominen  

•  Turvallisuutta,  omaisuutta  ja  tuotantoprosessia  vaarantavien  tilanteiden  ennaltaehkäisy  ja  
selvittäminen  

•  Työhön liittyvien ilmeisten vaarojen ja uhkien ehkäisy ja selvittäminen  

•  Ilkivallan ja  rikosten ennaltaehkäisy ja  selvittäminen.  

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

•  Työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi  

•  Tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai  ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun 
häirinnän tai  epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi  ja toteen näyttämiseksi,  mikäli  on perusteltu 
syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään,  ahdisteluun tai  epäasialliseen käytökseen  

•  Työtapaturman tai  muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai  uhkaa aiheuttaneen 
tilanteen selvittämiseksi.  
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4.  Millaisia  henkilötietoja  käsittelemme  ja  mistä  keräämme  tiedot?   

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu kameravalvonnan kuvatallenteista Kymenlaakson 
Sähköverkon kiinteistöillä, sähkö- ja viestiasemilla liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi tallentuu tieto 
tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta. 

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 

5.  Mille  tahoille  luovutamme  tietoja?  Siirrämmekö  tietoa  EU- tai ETA-alueen  ulkopuolelle?   

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille rikosten tutkintaa varten. Tietoja ei siirretä 
ETA-alueen ulkopuolelle. Käytämme järjestelmän/verkon ylläpitoon liittyvissä palveluissa 
ulkopuolista palveluntarjoajaa, jonka kanssa on solmittu sopimus henkilötietojen käsittelystä. 

6.  Miten  suojaamme  tietoja  ja  kuinka  kauan säilytämme  niitä?  

Pääsy tallenteisiin on rajattu. Kuvatallenteita käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka vastaavat 
laitteiden käytöstä ja/tai ylläpidosta, sekä ne, joiden työtehtäviin tallenteiden käsittely kuuluu. 

Tallenteita säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen 
toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tallenteita säilytetään 25 päivän ajan. Tallenteita, joita tarvitaan 
esim. todistusaineistona, säilytetään niin kauan kuin asian käsittely on saatettu loppuun esim. 
asiasta on saatu lainvoimainen tuomio. 

7.  Oikeutesi  rekisteröitynä  tietojen  käsittelyyn  liittyen  

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa 

•  Sinulla  on  oikeus  tarkastaa  itseäsi  koskevat  henkilörekisteriin  tallennetut  tiedot  sekä  oikeus  
vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.   

Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

•  Sinulla  on  oikeus  vastustaa  tai  pyytää  tietojesi  käsittelyn  rajoittamista.  

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle 

•  Sinulla  on  oikeus  tehdä  kantelu  valvontaviranomaiselle,  erityisesti  siinä  EU-jäsenvaltiossa,  
jossa vakinainen asuinpaikkasi  tai  työpaikkasi  on taikka jossa väitetty rikkominen on 
tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n  
tietosuoja-asetusta.  
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