
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  13.1.2020 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Valaisin Grönlund Oy 

Osoite 

Voivalantie 22, 20780 Kaarina 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. 010 820 8200 
Sähköposti: info@valaisingronlund.fi 
Y-tunnus: 3106483-2 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Miikka Grönlund 
Osoite 

Voivalantie 22, 20780 Kaarina 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. 040 545 2497 
Sähköposti: info@valaisingronlund.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Outlet -myymälän ja näyttelytilan kameravalvonta -rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai 
onnettomuustilanteiden selvittämiseksi Valaisin Grönlundin toimitiloissa, kiinteistöissä ja ulkoalueilla.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kamerajärjestelmän tallentamat aika- ja paikkasidonnaiset kuvatallenteet toimitiloista, kiinteistöistä ja 
ulkoalueilta. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Kameravalvontajärjestelmä muodostuu toimitilojen, kiinteistöjen ja ulkoalueiden tallentavista 
valvontakameroista.  

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 
7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Valaisin Grönlund ei säännönmukaisesti luovuta tietoja rekistereistä ulkopuolisille tahoille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kameratallenteissa olevien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja ja niihin pääsevät vain ne työntekijät, 
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kameratallenteiden tietoja. Järjestelmä suojattu teknisillä 
turvatoimenpiteillä. Järjestelmiin pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja 
salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus 
 
Lisäksi rekisterinpitäjä on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja mahdollisesti 
sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös oman 
henkilöstönsä toimien osalta. 
 
Kameratallenteen tiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen vuoksi.  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö 
tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle taholle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterinpitäjä poistaa rekisterissä olevan vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluttua, mikäli sitä ei turvallisuussyistä tai lakiiin perustuvan 
viranomaisten pyynnöstä pidä edelleen säilyttää. Pyyntö tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle 
rekisteriasioista vastaavalle taholle.  



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

 -  

 


