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Kameravalvonnan tietosuojaseloste 

1 Yksityisyyden suojaaminen 

Pihlajalinna pitää kaikkien sen asiakkaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä. Pihlajalinna sitoutuu suojaamaan 

asiakkaan yksityisyyttä Pihlajalinnan palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja 

tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Pihlajalinna käsittelee keräämiään asiakasta koskevia henkilötietoja 

tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti. 

2 Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot 

Henkilörekisterin nimi: 
Pihlajalinnan tallentava kameravalvonta ("Kameravalvonta") 

Rekisterinpitäjänä toimii: 
Pihlajalinna Oyj tytäryhtiöineen, Kehräsaari B, 33200 Tampere 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava: 
Marika Vihervaara p. 010 312 010, tietosuoja@pihlajalinna.fi 

3 Kameravalvontatallenteiden käsittelyn tarkoitus 

Pihlajalinna käsittelee kameravalvontatallenteita Pihlajalinnan oikeutetun edun perusteella. 

Kameravalvonnan sisältämän kuva-aineiston käsittelyn tarkoituksena on yksityisyyden suojasta työelämässä 

annetun lain (759/2004) 16 §:n mukaisesti: 

• Pihlajalinnan henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen

turvallisuuden varmistaminen;

• omaisuuden suojaaminen; sekä

• turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Pihlajalinna ilmoittaa kameravalvonnasta kameravalvotuissa tiloissaan opastein. 

4 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet 

Kameravalvonta pitää sisällään kameravalvonnan piiriin kuuluvissa sisätiloissa Pihlajalinnan tallentavaan 

valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden tallentamaa kuva-aineistoa. 

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet 

Pihlajalinna suojaa Kameravalvonnan sisältämien tallenteiden käsittelyä asianmukaisin teknisin ja 

organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin. 

6 Tietojen luovutukset ja siirrot 

Pihlajalinna voi siirtää Kameravalvonnan tallenteita Pihlajalinna-konserniin kuuluville yhtiöille sekä 

palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Pihlajalinnan toimeksiannosta. 

Kameratallenteita voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos laki tai viranomaismääräys velvoittaa 

luovuttamaan tietoja. 
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Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen 

("ETA") ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta. 

7 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Kameravalvontaan tallennetut itseään koskevat tallenteet. 

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. 

Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää Kameravalvonnan tallenteiden käsittelystä tai tästä 

tietosuojaselosteesta, rekisteröity voi ottaa yhteyttä selosteen alussa listattuihin rekisterinpitäjän 

yhteyshenkilöihin. Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, pyyntö on tehtävä kirjallisesti 

käyttämällä siihen tarkoitettua Pihlajalinnan lomaketta siinä toimipisteessä, jonka tallenteita pyyntö 

koskee. Oikeuksien käyttämistä koskevat lomakkeet ovat saatavilla Pihlajalinnan verkkosivuilta osoitteesta 

www.pihlajalinna.fi sekä Pihlajalinnan toimipisteistä.  

8 Tallenteiden säilytysaika 

Kameravalvonnan tallenteita säilytetään työelämän tietosuojasta annetun lain 17 §:n 3 momentin 

mukaisesti vain niin kauan kuin tallenteita voidaan pitää tarpeellisina kameravalvonnan tarkoituksen 

toteuttamiseksi ja tallenteet hävitetään viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä, ellei 

Pihlajalinnalla ole lainmukaista perustetta pidemmälle säilytysajalle. 

9 Muut ehdot 

Pihlajalinna pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan rekisteröidyn kanssa. 

Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva erimielisyys myös 

tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. 


