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1 Kameravalvonnan tietosuojaseloste 2020 
Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöillä voi olla käytössä kameravalvonta. Kameroilla voidaan kuvata kiinteistö-
jen sisäänkäyntejä, varastotiloja, piharakennuksia ja -alueita. Kameroilla ei kuvata asuntojen ulko-ovia. 
Niiralan Kulma Oy:n perusparannus- ja uudiskohteilla on työmaa-aikainen kameravalvonta. 

1.1 Rekisterin pitäjä  

Niiralan Kulma Oy  
Hatsalankatu 37 
70110 KUOPIO 

1.2 Rekisterin nimi 

Niiralan Kulma Oy:n tallentava kameravalvonta. 

1.3 Kameravalvonnan tarkoitus 

Tallentavan kameravalvonnan tarkoitus on varmistaa ja lisätä yleistä turvallisuutta, mahdollistaa ilkival-
taan puuttuminen, suojata omaisuutta, auttaa perusparannus- ja uudiskohteilla tapahtuvien mahdollis-
ten tapaturmien, vaaratilanteiden sekä muiden tapahtumien selvittämisessä. 

1.4 Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytysaika 

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Säännönmukainen tietolähde on val-
vontakameroiden välittämä kuvamateriaali. Tallenteiden ja lokitietojen säilytysaika on kolme kuukautta, 
jonka jälkeen tallenteet tuhoutuvat. Työmaakohteilla tallenteiden säilytysaika vaihtelee ja tallenteet tu-
hotaan pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluttua työmaan päätyttyä. 

1.5 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään. Tallenteita voidaan luovuttaa pyynnöstä poliisille ja 
ilkivaltatilanteissa vartiointiliikkeelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen ja ETA:n ulkopuolelle. 

1.6 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa. Näihin pääsy- ja käsittelyoikeus on vain 
nimetyillä henkilöillä, joilla on tunnus- ja salasanayhdistelmä materiaalin käsittelyyn.  

1.7 Tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Kameravalvontaan sekä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät tiedustelut osoitetaan yhtiön tietosuojavastaa-
valle. Tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt, tarkastukset, korjaukset, oikaisupyynnöt ja poisto-
pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterien tietopyyntölomakkeita saa Niiralan Kul-
man asiakaspalvelusta toimiston aukioloaikoina. 
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1.8 Tiedottaminen kameravalvonnasta 

Niissä Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöissä, joissa kameravalvonta on käytössä, valvonnasta tiedotetaan 
kyltein tai tarroin. Lisäksi kameravalvonnan tietosuojaseloste on kyseisten kiinteistöjen ilmoitustaululla 
sekä Niiralan Kulma Oy:n kotisivuilla sähköisessä muodossa. 
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