
 

TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.  
Laadittu 13.10.2020. Viimeisin muutos 13.10.2020. 
 
1. Rekisterinpitäjä 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
Pinninkatu 51, 33100 Tampere 
puh. 0207 713 500 (vaihde)  
 

Tietosuojavastaava Tuomas Lehtonen tuomas.lehtonen@kvps.fi. 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Hanna-Kaisa Holopainen, hanna-kaisa.holopainen@kvps.fi, puh. 040 144 8605 
  
3. Rekisterin nimi 
Kiinteistö Oy KVPS Katariinakodin kameravalvonta  
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja porraskäytävien osalta vuokralaisten antama suostumus. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on suojata kiinteistönomistajan sekä asukkaiden omaisuutta ja 
lisätä taloyhtiön asumisturvallisuutta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai 
profilointiin.  
  
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Videotallenteet rakennuksessa ja sen välittömässä 
läheisyydessä liikkuvista ihmisistä. Videotallenteissa on vain kuvaa, ei ääntä. Kuvatallenteesta voi 
tunnistaa henkilön. 
 
Videotallenteita säilytetään 14 vuorokautta. 
  
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot henkilörekisteriin (eli videotallenteet) saadaan rakennukseen sijoitetuista tallentavista 
kameroista, joita on 20 kpl. Kamerat on sijoitettu seuraaviin paikkoihin: pääsisäänkäynnin 
ovikatoksessa on neljä kameraa joista yksi kamera on suunnattu suihkulähteen suuntaan, 
ravintolan aulassa on yksi kamera, ravintolan keittiössä on kaksi kameraa, toimistojen aulassa on 
yksi kamera, A-portaan aulassa sekä takakäytävällä pyörätuolisuojassa on kummassakin yksi 
kamera, C-portaan aulassa sekä pyörätuolisuojassa on kummassakin yksi kamera, A-portaan 
kehitysvammaisten asumisyksikön ulko-ovella yksi kamera, takapihalla ulkona on neljä kameraa, 
autohallissa on kolme kameraa. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja luovutetaan ainoastaan 
poliisiviranomaisen käyttöön rikoksen selvittämistä varten. 
 
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 



 

Videotallenteet tallennetaan hallinnoimallemme ja suojaamallemme palvelimelle, joka sijaitsee 
samassa rakennuksessa lukitussa tilassa, jonne ei ole pääsyä muilla kuin isännöitsijällä ja 
huoltoyhtiöllä. Kameran livekuva sekä videotallenteet ovat nähtävillä vain vakituisen huoltohenkilön 
sekä isännöitsijän tietokoneella.  
 
Henkilötietoja (videokuvaa) käsittelee ainoastaan vakituinen huoltohenkilö tai isännöitsijä. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti tarpeellisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
  
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus rajoitetusti tarkistaa rekisteriin tallennettuja tietojaan. 
Rajoitetusti tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjä ensin tarkistaa, näkyykö kuvatallenteessa samaan 
aikaan joku toinen henkilö (samassa kuvassa) ja mikäli näin on, tallennetta ei voida näyttää 
tarkistusta haluavalle rekisteröidylle. Rajoitus perustuu tietosuojalain 34 § 1 mom. kohtaan 2 
(”tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa jonkun muun oikeuksille”). Rajoitus viittaa 
myös siihen, että koska kamerat tallentavat kuvaa 24/7, myös silloin, kun kameran kuvausalueella 
ei liiku ketään, eikä rekisterinpitäjä voi tietää milloin (päivämäärä ja kellonaika) ja millä 
kameralla/kameroilla (kaikki kamerat tallentavat kuvaa omana tiedostonaan) henkilö on 
videotallenteelle tallentunut, tarkistusta ei voida suorittaa koko edeltävältä kahdelta viikolta kaikkien 
kameroiden tallenteista (tämä on yhteensä 6720 tuntia tallenteita). Edellä mainitusta syystä tulee 
henkilön tarkistuspyyntöä tehdessään yksilöidä tarkasti minkä kameroiden ja miltä ajankohdalta 
hän haluaa tietojaan tarkistaa.  
 
Henkilö voi tehdä tietojen tarkistuspyynnön tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle. Tarkistus-
pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu ja se 
toimitetaan rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkistuspyynnössä tulee yksilöidä 
tarkasti mistä päivämäärästä, kellonajasta ja kamerasta on kyse, jota tallennetta halutaan 
tarkastella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mutta tässä tulee ottaa huomioon kuvatallenteiden 14 
vuorokauden säilytysaika. Lisätietoja tarkistus- ja korjauspyynnöistä saa tietosuojavastaavalta 
tuomas.lehtonen@kvps.fi.  
  
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen vastustaminen ja käsittelyn rajoittaminen 
tietyissä tilanteissa. Pyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla 
tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta saa tietosuojavastaavalta 
tuomas.lehtonen@kvps.fi.  
 
11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 
laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme 
ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

