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1. REKISTERINPITÄJÄ
Kauppakeskus Mylly Oy
Myllynkatu 1
21280 RAISIO
Puh. 02 332 3000

2. REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Mylly Oy:n kameravalvonnan tietosuojarekisteri

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yhteyshenkilö:
Janne Suominen
Kauppakeskus Mylly Oy
Myllynkatu 1
21280 RAISIO
Puh. + 35840 571 6779
Email: janne.suominen@kauppakeskusmylly.fi
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta estäminen. Tavoitteena on myös
kauppakeskuksessa työtä tekevien ja asioivien turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin
kauppakeskuksessa olevan omaisuuden ja tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja
vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.
Keräämme kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi kauppakeskuksen
kiinteistöissä sekä sen pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja parkkipaikoilla.
Ilmoitamme kameravalvonnasta nettisivuillamme ja kylteillä niissä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat on
sijoitettu. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista.
Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

6. TIETOLÄHTEET
Rekisteri muodostuu Kauppakeskus Mylly Oy:n tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien valvontakameroiden
välittämistä kuvista. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvontaalueelle kameran ollessa toiminnassa.

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin, kun poliisi tai muu toimivaltainen
viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.
Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Sen jälkeen tieto säännönmukaisesti tuhoutuu
uuden tallenteen alle.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Kameravalvonnan tallennuslaitteisto säilytetään lukitussa, valvotussa tilassa, jonne on rajattu kulku.
Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille. Securitas Oy / kauppakeskuksen
turvapalveluiden toimittaja.

10. REKSITERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen
henkilötiedon oikaisua ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Kyseinen oikeus tulee kyseeseen
vain, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin eikä käsittelylle ole
muuta laillista perustetta eikä tietoja tarvitse säilyttää lain perusteella. Rekisteröidyllä on myös oikeus
käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely), vastustamisoikeus
(suoramarkkinointi tai muu oikeutetun edun perusteella tapahtunut käsittely), oikeus peruttaa suostumus
ja oikeus saada tieto henkilötietojen turvaloukkauksesta.
Tietopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.
Tietopyynnön saapumisen jälkeen sovitaan erikseen tapaaminen toimipaikassa, jotta kameravalvonnan
tallennetta voidaan verrata rekisteröityyn (ajalta, jolta rekisteröity on kertonut haluavansa tiedot). Mikäli
tallenteilta löytyy rekisteröityä vastaava kuva, tulostetaan joko saman käynnin yhteydessä yksi still-kuva
tietopyynnön kohteena olevalta ajanjaksolta asiakkaalle tai sovitaan erillinen käynti still-kuvan

noutamiseksi tai sovitaan still-kuvan postitus rekisteröidyn ilmoittamaan osoitteeseen. Huomioitavaa on,
että rekisteröidylle annettavassa still-kuvassa ei tule näkymään muita rekisteröityjä.
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa
ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

