REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä

19.12.2017
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Voima Gold Oy (Y-tunnus:2843889-9)
Osoite

Bulevardi 5 A 86, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 9 612 1917 / info@voimagold.fi
Nimi
2
Keränen
Yhteyshenki- Samuli
Osoite
lö rekisteriä Bulevardi 5 A 86, 00120 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 40 8343323 / samuli.keranen@voimagold.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Voima Gold Oy:n tallentava kameravalvonta

5
Rekisterin
tietosisältö

Voima Gold Oy:n tiloissa, sekä liiketilan välittömässä läheisyydessä liiketilan julkisivun edustalta
syntyvä kuva-aineisto. Kuva-ala julkisivussa käsittää liiketilojen ikkuna pinta-alan, sekä osan sen
edustan kevyen liikenteen väylästä. Kuva-alaan voi tallentua myös ajoneuvojen rekisterikilpiä.
Tallennus on jatkuva.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Voima Gold Oy:n kameravalvontajärjestelmän tuottama kuva-ainesto.

Tarkoitus ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa
henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta.
(759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.)
Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun
lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa mm. työsuhteen päättämisen
perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa
(609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun, tai edellä mainitusta tehdyn perusteettomaan
syytöksen, taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen
selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua
vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
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7
Rikosepäilytapauksissa ja niiden selvittämisessä tiedot voidaan luovuttaa poliisille.
Tietojen
Tietoja kuva-aineistosta voidaan luovuttaa poliisille julkisivu -kuvan osalta myös liiketilojen
säänulkopuolella / toisaalla tapahtuneen rikoksen selvittelyyn.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä / luovuteta suoraan* Voima Gold Oy:n toimesta.
(*Viranomainen vastaa heille luovutetusta materiaalista luovutushetkestä eteenpäin.)

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tallentimet on sijoitettu lukittuihin tiloihin.
Tallenteiden purusta ja käsittelystä vastaa:
Ensisijassa - Rekisterin vastuuhenkilö: Samuli Keränen, Turvallisuuspäällikkö
Toissijassa - Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen tapauskohtaisesti valtuuttamansa henkilö

