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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 
Kameravalvonnan rekisteri  

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden 
väärinkäytösten selvittäminen. 

3. Rekisterinpitäjä 
Tampereen Vuokratalosäätiö sr Y-tunnus 0155666-8 
Vilusen Rinne Oy Y-tunnus 0155320-5 

4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
tietosuoja@vts.fi 
Isto Jortikka, 0201 277 248 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  
Rekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamisen perusteella turvallisuuden varmistamiseen 
kiinteistöillä. Tekemällä vuokrasopimuksen Videovalvotussa tilassa sijaitsevaan autopaikkaan, hyväksyy 
rekisteröity tietojen tallentamisen. Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, 
profilointi mukaan lukien 

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Videokuvaa kohteissa liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista 

7. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 
Kameravalvonnan laitteistot 

8. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
 Ei 

 Kyllä 

 

9. Rekisterin tietolähteet 
Videokamerat 

10. Tietojen suojaamisen periaatteet 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja 
tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että 
niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja 
tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.  
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11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

 Ei 

 Kyllä 

12. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
 Ei  

 Kyllä 

Rekisterin tietoja pääsevät tarkastelemaan VTS-kotien henkilökunnan lisäksi kameravalvottujen 
kohteiden kiinteistönhuollon työnjohto käyttöoikeuksiensa laajuudessa toteuttaakseen 
palvelusopimustaan. 

13. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan 
talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
Rekisterin tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle  

14. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 
Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, jos ne sisältävät käyttötarkoitukseen 
perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen 
oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen 
tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto 
säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään kahden viikon kuluessa tallentamisesta. 
 

15. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät VTS-kotien www-sivuilta 
osoitteesta https://www.vts.fi/vtskodit/toimintatapa/. 
 


