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Rekisterin nimi 
 
Tilausravintola Kartanon Karkurin tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Tilausravintolan yleisissä tiloissa toteutettu kameravalvonta muodostaa henkilötietolain 
(523/1999) mukaisen henkilötietorekisterin. Kameravalvonnassa noudatetaan myös lakia 
yksityisyyden suojasta työelämässä. (759/2004) 
 
Kartanon Karkuri Oy huolehtii tallentavalla kameravalvonnalla liiketoiminnan turvallisuudesta, 
ennaltaehkäisee rikoksen kohteeksi joutumista ja auttaa jo tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten 
selvittämisessä. Lisäksi tallentavalla kameravalvonnalla pyritään huolehtimaan niin henkilökunnan 
kuin myös asiakkaiden yleisestä turvallisuudesta sekä ennaltaehkäisemään heihin kohdistuvia 
mahdollisia rikoksen- tai väkivallanuhkia. Tallentavalla kameravalvonnalla Kartanon Karkuri Oy 
pyrkii myös pitämään yllä järjestystä sekä pitämään huolta kiinteistöstään ja ennaltaehkäisemään 
siihen kohdistuvaa rikoksen uhkaa sekä ilkivallantekoa. 
 
Kameravalvonnalla voidaan myös toteennäyttää henkilökuntaan tai muihin asiakkaisiin 
kohdistuvaa härintää, ahdistelua tai henkilökunnan osalta työturvallisuuslaissa (738/2002) 
tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi sekä työtapaturman tai muun 
työturvallisuuslaissa tarkoitetun vaaran tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. 
 
Tästä syystä Kartanon Karkuri Oy:n tallentavan kameravalvonnan rekisteriin tallennetaan 
kiinteistössä tai sen alueella olevien henkilöiden tietoja. 
 



Kameravalvontaa on mahdollista seurata reaaliaikaisena henkilökunnalle osotetusta 
valvontapisteestä turvallisuuden sekä kulunvalvonnan kannalta. 
 
Rekisterin sisältämät tiedot 
 
Tallentavan kameravalvonnan rekisteri sisältää tallentavan kameravalvonnan kuva- ja 
videomateriaalia, jotka ovat tarkennettu tallentavan kameran sijaintitiedoilla, päiväys- sekä 
kellonaikatiedoilla. 
 
Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
 
Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 
 
Henkilötietojen säilytysaika rekisterissä 
 
Henkilötietoja, tässä tapauksessa kuva- ja videomateriaalia säilytetään rekisterissä niin pitkään, 
kun Tilausravintola Kartanon Karkuri kokee tallenteet tarpeelliseksi joko henkilökunnan, 
asiakkaiden tai kiinteistön turvallisuuden turvaamiseksi sekä siellä tapahtuneiden välikohtausten 
selvittämiseksi. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 
Rikosepäilytapauksissa kameran tallenteet voidaan luovuttaa poliisille poliisin näin pyytäessä. 
Vahinkotapauksissa rekisterin tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiöille. 
 
Rekisterin suojaus 
 
Valvontakameratallenteet kerätään digitaalisessa muodossa kovalevylle, joka on suojattu vahvoin 
salasanoin. Tallenteisiin on mahdollista päästä käsiksi ainoastaan rekisterin käsittelyyn oikeutetut 
henkilöt henkilökohtaisin salasanoin. Jokaisen henkilön kirjautumista tallenteisiin voidaan valvoa.  
 
Rekisterin tietoja säilytetään tarpeen vaatima aika, jonka jälkeen siellä sijaitsevat tiedot tuhotaan 
tallentamalla niiden päälle uutta tallennetta. 
 
Tietojen siirto viranomaisille tai vakuutusyhtiölle tapahtuu kovalevyltä kopioimalla tiedot 
siirrettävälle tallenteelle tai tulostamalla kuvaa paperille. 
 
Koska tallentavalla kameravalvonnalla pyritään myös omaisuuden suojaamiseen eikä kohteessa 
ole valvomoa, joissa kaikkia tallennettavia tapahtumia seurattaisiin reaaliajassa, säilytetään 
kuvatallenteita tarpeen vaatima aika, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi 
käytettävissä todistemateriaalia. 
 
 



Rekisteriin tallennettavien henkilöiden tiedottaminen 
 
Jokaista rekisteriin tallentuvaa henkilöä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta kerrottavin 
kyltein tai tarroin. Tallentavasta kameravalvonnasta kertova tarra on kiinnitetty jokaiseen oveen, 
josta tilausravintolaan on mahdollista käydä sisään. 
 
Rekisteriin tallentuvat henkilöt voivat tutustua Tilausravintola Kartanon Karkurin tallentavan 
kameravalvonnan rekisteriselosteeseen yrityksen verkkosivuilla rekisteriselosteet -osiossa 
(https://kartanonkarkuri.fi/index.php?sivu=rekisteriselosteet) tai erikseen pyytämällä tallentavan 
kameravalvonnan rekisteriselostetta kuvauspaikalla tilausravintolan henkilökunnalta.  


