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TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄÄ 

 

1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

LTP Group Oy (”Yhtiö”), Y-tunnus 2778448-2 
Viinikankaari 8 B, 01530 Vantaa 
Puh. 010 202 5000 
 
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: 
Marjo Risku 
Viinikankaari 8 B, 01530 Vantaa 
marjo.risku@ltplogistics.fi 
Puh. 010 202 0805 
 
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: 
Tommi Salovalta 
Viinikankaari 8 B, 01530 Vantaa 
tommi.salovalta@ltplogistics.fi 
Puh. 010 202 5109 
 
Tietosuojaa koskevissa asioissa voit lähettää sähköpostia tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöille. 

2 YLEISTÄ 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan tallentavan kameravalvontajärjestelmän keräämien 
henkilötietojen käsittely sekä henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja laajuus sen 
varmistamiseksi, että laissa asetetut edellytykset rekisteröityjen eli kameravalvontajärjestelmän 
kohteena olevien henkilöiden henkilötietojen suojalle sekä näiden yksityisyyden suojalle 
täyttyvät ja ettei rekisteröityjen oikeuksia loukata.  

3 HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT  

Voimme käsitellä seuraavia tallentavan kameravalvontajärjestelmän keräämiä henkilötietoja: 
 

– Valvontakameran kuvatallenne Yhtiön toimitiloissa liikkuvista henkilöistä 
– Valvontakameran kuvatallenteen tallennusaika ja -paikka 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET 

Käsittelyn tarkoitus 

Henkilökunnan ja muiden Yhtiön toimitiloissa oleskelevien turvallisuuden varmistaminen. 

Yhtiön ja palvelua ostavien asiakkaiden omaisuuden suojaaminen. 

Yhtiön alueella ja toimitiloissa tapahtuvan tuotantotoiminnan asianmukainen valvonta. 

Turvallisuutta, omaisuutta, tai tuotantotoimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy tai 
selvittäminen. 
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5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET 

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava tietosuoja-asetukseen tai muuhun tietosuojasääntelyyn 
perustuva laillinen peruste. Henkilötietojen käsittely tallentavan kameravalvontajärjestelmän 
perusteella perustuu Yhtiön tai kolmannen (kuten nykyiset tai tulevat liiketoimintakumppanit, 
palveluntarjoajat ja asiakkaat) oikeutettuun etuun. Esimerkkejä oikeutetuista eduista ovat 
etenkin seuraavat: 

– Yhtiön omaisuuden suoja; 
 

– Turvallisuutta, omaisuutta, tai tuotantotoimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy 
tai selvittäminen; 
 

– Sisäinen tutkinta väärinkäytös- tai muissa rikkomus- tai rikosepäilyissä.  

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tallentavan kamerajärjestelmän keräämät henkilötiedot muodostuvat kamerajärjestelmän 
kuvaamasta materiaalista. Emme käytä säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä. 

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Voimme siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien 
toteuttamiseksi, jotka olemme näille osoittaneet. Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät 
esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden 
tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen. 
Jos siirrämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme sopimuksellisesti tai 
muin asianmukaisin suojatoimin siitä, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan riittävää 
tietosuojan tasoa. Lisätietoja henkilötietojen rajat ylittävistä siirroista ja siirtoihin kulloinkin 
sovellettavista asianmukaisista suojatoimista voit pyytää lähettämällä sähköpostia kohdassa 1 
mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille tai palveluntarjoajillemme. Mikäli myymme tai 
liiketoimintamme tai osan siitä, tai jos muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, voimme 
luovuttaa henkilötietoja ostajille tai näiden neuvonantajille kulloinkin soveltuvan lainsäädännön 
mukaisesti. 

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme tallentavan kameravalvontajärjestelmän keräämiä henkilötietoja niin kauan kuin on 
tarpeellista kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, mutta kuitenkin enintään 60 päivän 
ajan, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityisistä syytä säilyttää 
tietoja pidempään. Kun emme enää tarvitse henkilötietoja, tiedot tuhotaan tai anonymisoidaan 
peruuttamattomasti. Edellä todettu ei kuitenkaan koske sellaisia henkilötietoja, joihin kohdistuu 
jokin meitä velvoittava lakisääteinen säilytysaika.  

9 SINUN OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme tiedot ja saada tiedoista kopiot. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli 
huomaat tiedoissasi korjattavaa, on sinulla oikeus vaatia tietojesi korjaamista. Tietojen 
korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että voimme helposti korjata virheen.  
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Sinulla on oikeus vaatia, että poistamme käsittelemämme, sinua koskevat tiedot, mikäli käsittely 
ei ole enää tarpeen käsittelytarkoitusta varten tai käsittely on ollut lainvastaista. Sinulla voi myös 
olla oikeus saada meille toimittamasi, sinua koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisessa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Joissakin laissa 
säädetyissä tapauksissa sinulla on myös oikeus saada meidät rajoittamaan henkilötietojesi 
käsittelyä.  

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tietojesi käsittelyyn liittyen, tai haluat esittää 
edellä kuvattujen oikeuksiesi toteuttamista koskevan pyynnön, voit ottaa yhteyttä kohdassa 1 
mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.  

Sinulla on myös tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle. Valitus tulee 
tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien 
ohjeiden mukaisesti.  

10 MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Voimme aika ajoin muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta, kun henkilötietojen käsittelyssä 
tai sovellettavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, joista meidän tulee informoida sinua.  


