
KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE 

 

 

PunaMusta Media Oyj 
Y-tunnus 0214720-9 
PL 99 
80141 Joensuu 
puh. 010 230 8000 

(Myöhemmin ”PunaMusta” tai ”me”) 

PunaMusta Media Oyj:n pääkonttorin kiinteistön alueella on käytössä kameravalvonta. Pääkonttorin osoite 
on Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu. 

Punamusta Media Oyj toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita se kerää ja tallentaa 
kameravalvonnan avulla.  

1. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa 

tietosuoja@punamustamedia.fi  

2. Mitä tietoja käsittelemme? 

Kameravalvontatallenteet sisältävät kameroiden valvonta-alueiden kuvamateriaalia kiinteistön alueelta, 
sekä sisä- että ulkotiloista. Kuvamateriaaliin sisältyy aineistoa alueella liikkuvista henkilöistä sekä 
ajoneuvoista. Videokuvan lisäksi tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet 

Kameravalvonnalla on seuraava tarkoitus: 

1) Ennaltaehkäistä ja suojella PunaMustan kiinteistön aluetta ja omaisuutta ilkivallalta, rikoksilta ja 
murtautumisilta. 

2) Lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta ja oikeusturvaa kiinteistön alueella 
3) Auttaa jo tapahtuneiden rikosten tai ilkivallantekojen selvittämisessä yhteistoiminnassa 

viranomaisten kanssa.  

Ilmoitamme kameravalvonnasta tarroilla tai kylteillä valvottavan kiinteistön alueella. 

Kameravalvonnan käyttö perustuu PunaMustan oikeutettuun etuun: 

- PunaMustan kiinteistön alueen omaisuuden suojaaminen väärinkäytöksiltä, ilkivallalta ja rikoksilta 
- PunaMustan henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen 

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallentava kameravalvonta on käytössä PunaMustan pääkonttorin kiinteistön alueella, osoitteessa Kosti 
Aaltosen tie 9, Joensuu. Kuva-aineisto (ilman ääntä) tallentuu kiinteistön tiloissa lukitussa huoneessa olevan 
tietokoneen massamuistiin. 

 



5. Henkilötietojen siirrot 

PunaMusta voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvattujen 
käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.  

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle . 

6. Henkilötietojen luovutukset 

Luovutamme asiakkaan henkilötietoja viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, taikka 
tarpeellisilta osin rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi, kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

7. Henkilötietojen suojaaminen 

Kameravalvonnan digitaalinen aineisto säilytetään erillään PunaMustan toimipisteessä lukitussa tilassa. 
Palvelimet on suojattu käyttämällä tietoteknisiä menetelmiä. 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietokannassa, jonne pääsy on myönnetty sellaisille 
erikseen nimetyille PunaMustan henkilökunnan edustajille, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista 
saada pääsy tietoihin. Tietokanta on salattu. 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Kameravalvonnan avulla saatuja tietoja säilytetään korkeintaan kahden viikon ajan, jonka jälkeen ne 
tuhotaan automaattisesti. Kahden viikon säilytysaika on tarpeen, koska laajan kiinteistön alueella 
mahdollisia ilkivaltatapauksia ei välttämättä huomata välittömästi niiden tapahduttua. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavia oikeuksia PunaMustan rekisterissä säilytettyjen henkilötietojesi osalta: 

 Tarkastusoikeus: Voit tarkastaa mitä henkilötietojasi olemme tallentaneet kameravalvonnan osalta. 
Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein. 

 Oikeus oikaista tiedot: Voit vaatia, että oikaisemme sinua koskevat virheelliset tiedot rekisterissä. 

 Oikeus tulla unohdetuksi: Voit vaatia henkilötietojesi poistamista PunaMustan kameravalvonnan 
rekisteristä tietyin ehdoin, mikäli henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole.  

 Käsittelyn rajoittaminen: Sinulla voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada 
Punamusta rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin 
kun odotat meiltä vastausta pyyntöösi koskien tietojesi oikaisemista. 

 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa, joissa 
henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja 
PunaMustalla on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole huomattavan 
tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos 
käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi sinun tulee olla yhteydessä tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun 
yhteystahoon. 

Punamusta ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa 
rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa 
rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta. 



 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle PunaMustan henkilötietojen käsittelystä. 
Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien 
ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi. 

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 9.12.2022 


