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1. Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
Mustankorkea Oy 

Osoite 
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Puh. 010 325 3900  

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Hanna Kemppainen 
Osoite 
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Puh. 050 311 9025 

3. Rekisterin nimi Kivääritehtaan kameravalvonta 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä Mustankorkean henkilökunnan turvallisuutta 
asiakaspalvelutilanteissa. 
 
Lisäksi työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun 
lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen pe-
rusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) 
tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja 
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työtur-
vallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi 
 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Tallentavaan kameravalvontajärjestelmään kuuluvan kameran tallenteet. Kamera tallentaa kuvaa 
Kivääritehtaan toimipisteen pääsisäänkäynnin käytävältä. Tallennus aktivoituu liikkeestä. 
 

6. Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvan kameran välittämä kuva-aineisto.  

7. Säännönmukai-
set tietojen luovu-
tukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa vartiointiliikkeelle tai rikosilmoitus-
menettelyn kautta poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut, tai epäillään tapahtuneen rikos. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirrettä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Tallennetut tiedot säilytetään erillisellä kovalevyllä, salasanalla suojattuna. Salasana on vain käsitte-
lyyn oikeutetulla henkilöllä.  
 
Tietojen mahdollinen käyttö tapahtuu selailemalla materiaalia kovalevyltä. 
 
 

10. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerätty tieto poistetaan tallentamalla automaattisesti sen päälle uusi kuvamateriaali 
levytilan täytyttyä. Tietojen säilytysaika on noin kolme viikkoa. 
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11. Muu henkilö-
tietojen käsittelyn 
liittyvä informointi 

Henkilöitä tiedotetaan tallentavasta kameravalvonnasta ”Tallentava kameravalvonta”- tarralla pää-
sisäänkäynnin ovessa. 

12. Oikeus tehdä 
valitus valvontavi-
ranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä kos-
kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

13. Rekisteriselos-
teen muutokset 

Mikäli tätä selostetta muutetaan, laitetaan muutettu seloste näkyville päivättynä Mustankorkean net-
tisivuille.  
 

 


