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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Kiinteistö Oy Espoon Revontulentie 7 (c/o Newsec Asset Management Oy)
Osoite

Revontulentie 7, 02100 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 020 703 50
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Pirita Rintala (Newsec)
Osoite

Revontulentie 7, 02100 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 040 651 6325, sähköposti Pirita.Rintala@newsec.fi
3
Rekisterin
nimi

Kameravalvonnan rekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja henkilötietoja kerätään
osoitteessa Revontulentie 7 sijaitsevassa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitalossa
omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden, ilkivallan ja
rikosten ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi ja työntekijöiden sekä muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, kuten laissa yksityisyyden suojasta työelämässä tarkemmin säädetään.
Valvonnasta on näkyvästi ilmoitettu.
Kameravalvontapalvelut (Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy) ja järjestelmän pääkäyttö (AccessPoint Oy) on ulkoistettu.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyt henkilöryhmät ja rekisteröitäviä koskevat tietotyypit:
Rekisteröidyt henkilöryhmät ovat:
- Revontulentie 7 sijaitsevassa Elon toimitalossa ja kiinteistössä työskentelevät ja asioivat
henkilöt
Rekisteröitäviä koskevat tietotyypit ovat:
- Valvontakameran kuvatallenne
- Tallennusaika
- Tallennuspaikka

6
Henkilötietojen tietolähteet
7
Henkilötieto-

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Kiinteistö Oy luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.

Tietosuojaseloste

2 (3)

Viimeksi päivitetty

20.6.2019

jen vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät

8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Kiinteistö Oy käyttää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia:
Kameravalvonta: Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy
Järjestelmän pääkäyttö: AccessPoint Oy

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

Manuaaliset aineistot on suojattu vartiointi, lukitus- ja kulunvalvontamenettelyin.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

1. Käyttäjä tunnistetaan ennen kuin hän pääsee käyttämään palvelua ja rekisterissä olevia tietoja.
2. Käyttäjän käyttövaltuudet on rajattu rekisterissä tietoihin, joihin käyttäjällä on omistajan valtuutus.
3. Kiinteistö Oy:n henkilöstöllä on käyttövaltuudet rekisterin tietoihin, jos henkilön työtehtäviin
kuuluu rekisterissä olevien tietojen käsittely.
4. Kiinteistö Oy:n koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet kirjallisen
salassapitosopimuksen.
5. Kiinteistö Oy käyttää palvelujen suorittamiseksi ulkopuolisia palveluiden tarjoajia, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Heitä koskevat samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset
kuin Kiinteistö Oy:n henkilöstöä.
6. Tietojen siirto julkisessa verkossa suojataan salauksella.
7. Palvelun ja rekisterin tietojen käytettävyys on varmistettu ja valvottu tietojen, laitteiden ja laitetilojen osalta.
8. Pääsy laitetiloihin ja laitteisiin on rajoitettu henkilöihin, joiden työtehtäviin kuuluu laitetiloihin tai
laitteisiin liittyvät tehtävät.
9. Palvelussa käytettävien ohjelmistojen oikeellisuutta valvotaan.
10. Tietojenkäsittelytehtäviä hoitavien palveluyritysten osalta noudatetaan tietojen suojauksessa
seuraavia periaatteita:
- Tietojen käsittely perustuu sopimuksiin ja Kiinteistö Oy:n myöntämiin ja valvomiin käyttöoikeuksiin.
- Tietoliikenneyhteydet ovat sivullisilta suojattuja; julkisissa verkoissa tiedot salataan.
- Kiinteistö Oy:n tietoja sisältävät laitteet ovat palveluyrityksen tai käyttöpalvelutoimittajan ylläpidossa ja suojauksessa.
10
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään järjestelmän tallennuskapasiteetin ja tietojen päällekirjoitustoiminnan
mukaisesti kuitenkin siten, että maksimisäilytysaika on 6 (kuusi) kuukautta

11
Oikeus henkilötietojen
tarkistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti tai käymällä Elossa henkilökohtaisesti. Tarkastuspyyntö
osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.
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12
Oikeus henkilötietojen
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista tai täydentämistä.

13
Oikeus henkilötietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön
rajoissa ja mukaisesti esimerkiksi silloin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita
varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Oikaisupyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö osoitetaan tämän
selosteen yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus
vaatia tietojen poistamista, esimerkiksi jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn, eikä
henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
Pyyntö tietojen poistamisesta on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö
osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

14 Oikeus
henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

15
Oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään
16
Vastustamisoikeus
17
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Pyyntö käsittelyn rajoittamiseen on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö
osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

Tietoja ei voi siirtää toiseen järjestelmään.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Rekisteröity katsoo, että
hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti.
Jos Rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu, Rekisteröidyllä on oikeus
tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: http://www.
tietosuo-ja.fi) tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.
Rekisteröidyn pyynnöt oikeuksiensa toteuttamiseksi osoitetaan tämän rekisterin tietosuojavastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 2. Pyynnön voi tehdä suojatun sähköpostin kautta tai toimittamalla kirjeen. Pyynnössä on yksilöitävä pyynnön tekijän henkilöllisyys (nimi, henkilötunnus), mitä tietoa pyyntö koskee ja mitä pyynnöllä vaaditaan tehtäväksi.
Rekisteröidyn pyyntöjen perusteella annettavat tiedot ja tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti
maksuttomia, elleivät pyynnöt ole ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia tai toistuvia. Elo voi tällä
perusteella myös kieltäytyä pyynnön suorittamisesta.

