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Toyota Tsusho Nordic Oy - Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste  

1. Rekisterinpitäjä 

Toyota Tsusho Nordic Oy 

Vanha Kaarelantie 31, 01610 Vantaa 

p. 010 851 8000 

(jäljempänä ”yhtiö” tai ”TTNordic”) 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Toyota Tsusho Nordic Oy, tietosuojavastaava 

p. 010 851 8000   

tietosuoja@ttnordic.fi 

 

 

TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERI 

 

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 

Tietojen käsittely perustuu yhtiön oikeutettuun etuun.  

 

Tallentavan kameravalvonnan tarkoitus on: 

 

• yhtiön tiloissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden sekä 

muiden (asiakkaat) tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden 

varmistaminen 

• omaisuuden suojaaminen 

• tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen sekä 

• turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden 

ennalta ehkäiseminen tai selvittäminen. 

 

Kameravalvonnan tallenteita voidaan esimerkiksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

• rikosten selvittämiseen yhdessä viranomaisten kanssa 

• työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi 

• tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka 

työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen 

selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli Yhtiöllä on perusteltu syy 

epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen 

käytökseen 
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• työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai 

uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. 

Tallentavien kameravalvontalaitteiden läheisyydessä on kyltein, tarroin tms. 

ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Lisäksi tallentavasta 

kameravalvonnasta kerrotaan intranetissämme (henkilökunnalle) sekä avoimien 

internet-sivujemme tietosuojaseloste -osiossa.  

4. Mitä ja keiden tietoja käsittelemme? Mistä saamme tietoja? 

Rekisteri sisältää yhtiömme työskentely-, myymälä-, varasto- ja korjaamotiloissa, 

sisäänkäynneillämme sekä pihoillamme sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja 

tallentamaa kuva-aineistoa alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin 

tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.   

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 

5. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle? 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai 

ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rikosten 

tutkintaan varten. 

6. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? 

Rekisteri säilytetään käyttöoikeuksin määritellyissä lukitussa tilassa ja 

järjestelmään pääsy on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.  Rekisterin tietoihin 

on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä 

laajuudessa.  

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan 

tarkoituksen toteuttamiseksi, lähtökohtaisesti takautuvasti kolmenkymmenen 

vuorokauden ajan. Pyhäpäivien ym. vuoksi liike tai sen osa voi olla suljettuna 

useita vuorokausia, ja vahinkoja ei aina havaita välittömästi. Kameravalvonnan 30 

vuorokauden säilytysaika on tarpeen jälkikäteen suoritettavien selvittelyjen ja 

mahdollisen rikosten torjunnan vuoksi. 

 

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut 

tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista.  

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus 

vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus 

henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. 

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle 

yhteyshenkilölle. 

 


