
Lounea Oy kameravalvonta 

 

1. Rekisterinpitäjä: 

Lounea konserni: Lounea Oy (0139471-8), Lounea Palvelut OY (2678132-7) 

Tehdaskatu 6, 24100 Salo 

0800 30300, asiakaspalvelu@lounea.fi 

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö: 

Hannu Martti, 029 7070 507, hannu.martti@lounea.fi    

 

3. Rekisterin nimi: 

 

Kulun- ja kameravalvonta 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste: 

 

Suojata rekisterinpitäjän omaisuutta ja henkilöstön turvallisuutta 

 

5. Rekisterin tietosisältö:  

Henkilöiden kulkutiedot aikaleimoin ja valvontakameroiden kuvamateriaali 

6. Säännönmukaiset tietolähteet: 

Valvontaan liitetyt kamerat.  

Kulunvalvonnan lukitukset, päätteet ja lukijat 

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot: 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. 
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8. Rekisterin suojausperiaatteet: 

Henkilötietoja tallennetaan sähköisiin tietokantoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on 

suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin 

keinoin.  

Henkilötiedot ovat suojatussa tilassa olevilla laitteilla joihin on pääsy vain ennalta määrätyillä 

henkilöillä. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt on koulutettu asian mukaisesti. 

Kumppanien valinnassa on noudatettu huolellisuutta ja henkilötietojen käsittelyperiaatteista on 

sovittu sopimuksin. Järjestelmän hallinointiin on erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden 

tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä 

henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon 

käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut 

salassapitositoumuksen. Käyttöoikeuksien myöntämiselle ja poistamiselle on oma prosessi. 

9. Rekisteröidyn oikeudet: 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi vaatia tietojen 

tarkastamista tämän dokumentin kohdan 11. mukaisesti. 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä 

yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. 

Rekisteröity voi vaatia tietojen oikaisemista tämän dokumentin kohdan 11. mukaisesti. 

Oikeus vaatia tiedon poistamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain ne tiedot 

rekisteröidystä, joiden säilytysaika ei perustu voimassa olevaan asiakassuhteeseen tai 

lainsäädäntöön. Rekisteröity voi vaatia tietojen poistamista tämän dokumentin kohdan 11. 

mukaisesti. 

Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa 

rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka rekisteröity on 

itse rekisterinpitäjälle toimittanut. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä 

ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

10. Tietojen säilytys 

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle 

päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. 



11. Yhteydenotot 

 

Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kohdassa kaksi mainitulle 

henkilölle. Lounealla on oikeus pyytää tarkennusta esitettyyn pyyntöön ja rekisteröidyn 

henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmistaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 


