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Tietosuojaseloste	
1 Tausta 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme miten keräämme, käsittelemme ja jaamme säilyttämiämme henkilö-
tietojasi Renforsin Rannan (”alue”) kulun- ja kameravalvonnan yhteydessä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä 
tahansa tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen. 

Kansallisholding Oy, Y-tunnus 2026473–2 ("KH", ”me”, ”meille”, ”meidän”) on henkilötietojesi käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjä, ellei toisin todeta.  

Meille on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme 
toimenpiteitä varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat suojattu ja henkilötietojesi käsittely suoritetaan sovel-
tuvan tietosuojalainsäädännön ja sisäisten prosessiemme ja käytäntöjemme mukaisesti.  

2 Mistä keräämme henkilötietojasi 

Voimme kerätä henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:  

Henkilötiedot, jotka työnantajasi antaa meille työsuhteesi aikana alueella liikkumista varten. 

Henkilötiedot, jotka sinä annat meille alueella vierailun yhteydessä alueella liikkumista varten. 

Henkilötiedot, jotka vierailemasi yritys tai henkilö antaa meille alueella vierailun yhteydessä alueella liik-
kumista varten. 

Henkilötiedot, jotka keräämme tai luomme automaattisesti. Vieraillessasi alueella keräämme automaatti-
sesti tiettyjä tietoja sinusta ja vierailustasi kulun- ja kameravalvonnan yhteydessä.  

3 Milloin ja miksi käsittelemme henkilötietojasi 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten: 

Oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen 

Käsittelemme henkilötietojasi takaaksemme alueella työskentelevien ja vierailevien oikeussuojan ja turvalli-
suuden.  

Henkilötietoryhmät Oikeusperuste 

• tunnistamistiedot

• yhteystiedot

• ajoneuvotiedot

• videotallenteet

Oikeutettu etu (GDPR 6 (1) (f) artikla). Käsittely on 
välttämätöntä, jotta voimme taata alueella vieraile-
vien ja työskentelevien oikeussuojan ja turvallisuu-
den.  

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään kameravalvonnan tallenteiden osalta 1 kuukauden ajan ja 
kulunvalvonnan osalta 2 vuotta.  Säilytysaika voi myös olla lyhyempi joissain tilanteissa, esim. vieraili-
joiden tietoja voidaan poistaa heti vierailijan lähdettyä. Voimme myös joutua säilyttämään henkilötie-
tojasi tietyissä tilanteissa pidempään, esim. väärinkäytösten tutkimiseksi.  
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Omaisuuden suojaaminen 

Käsittelemme henkilötietojasi suojataksemme alueen sekä alueella työskentelevien omaisuutta. 

Henkilötietoryhmät Oikeusperuste 

• tunnistamistiedot

• yhteystiedot

• ajoneuvotiedot

• videotallenteet

Oikeutettu etu (GDPR 6 (1) (f) artikla). Käsittely on 
välttämätöntä, jotta voimme suojata alueen sekä 
alueella työskentelevien omaisuutta.  

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään kameravalvonnan tallenteiden osalta 1 kuukauden ajan ja 
kulunvalvonnan osalta 2 vuotta.  Säilytysaika voi myös olla lyhyempi joissain tilanteissa, esim. vieraili-
joiden tietoja voidaan poistaa heti vierailijan lähdettyä. Voimme myös joutua säilyttämään henkilötie-
tojasi tietyissä tilanteissa pidempään, esim. väärinkäytösten tutkimiseksi. 

Rikosten ennaltaehkäisy ja niiden selvittäminen 

Käsittelemme henkilötietojasi ehkäistäksemme rikoksia alueella ja selvittääksemme niitä. 

Henkilötietoryhmät Oikeusperuste 

• tunnistamistiedot

• yhteystiedot

• ajoneuvotiedot

• videotallenteet

Oikeutettu etu (GDPR 6 (1) (f) artikla), Lakisäätei-
nen velvollisuus (GDPR 6 (1) (c) artikla). Käsittely 
on välttämätöntä, jotta voimme ehkäistä rikoksia 
alueella ja selvittää niitä.   

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään kameravalvonnan tallenteiden osalta 1 kuukauden ajan ja 
kulunvalvonnan osalta 2 vuotta.  Säilytysaika voi myös olla lyhyempi joissain tilanteissa, esim. vieraili-
joiden tietoja voidaan poistaa heti vierailijan lähdettyä. Voimme myös joutua säilyttämään henkilötie-
tojasi tietyissä tilanteissa pidempään, esim. väärinkäytösten tutkimiseksi. 

4 Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi 

Jaamme henkilötietojasi muiden kanssa, kun tämä on välttämätöntä. Vastaanottaja on henkilötietojesi käsitte-
lyn osalta rekisterinpitäjä, ellei toisin ole todettu. 

Jaamme henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa: 

Käsittelijät 

Voidaksemme täyttää henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset, jaamme henkilötietoja palveluksessamme olevien 
palveluntarjoajien kanssa. Palveluntarjoajat tarjoavat meille IT-palveluita (kuten IT-järjestelmien tekninen tuki 
ja ylläpito) ja turvallisuuspalveluita. Palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan näitä tarkoituk-
sia varten ja vain ohjeidemme mukaisesti, ei omia tarkoituksiaan varten.  

Olemme rekisterinpitäjä sen käsittelyn osalta, jota palveluntarjoajat suorittavat puolestamme ja lukuumme. 
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Konserniyhtiöt 

Tietyissä tilanteissa jaamme henkilötietojasi muiden konserniyhtiöidemme kanssa operatiivisen toiminnan to-
teuttamiseksi.  

Vastaanottaja Tarkoitus Siirron oikeusperuste 

Redeve Oy Alueen operointi KH:n puolesta. Oikeutettu etu (GDPR 6 (1) (f) 
artikla) 

Muut vastaanottajat 

Tietyissä tilanteissa jaamme tarpeen mukaan henkilötietojasi myös muille vastaanottajille tiettyjä tarkoituksia 
varten (esim. oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi). Tällaisia muita vastaanottajia ovat 
esimerkiksi ulkopuoliset neuvonantajat, viranomaiset, tuomioistuimet.  

Vastaanottaja Tarkoitus Siirron oikeusperuste 

Ulkoiset neuvonantajat 

Voimme jakaa tarvittaessa tietoja 
ulkoisille neuvonantajille, esim. 
asianajotoimistolle, jos henkilötie-
tojen jakaminen on tarpeen, jotta 
pystymme varautumaan ja puolus-
tautumaan meitä vastaan mahdol-
lisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. 

Oikeutettu etu (GDPR 6 (1) (f) 
artikla) 

Viranomaiset 

Tarpeen vaatiessa jaamme henki-
lötietojasi viranomaisille, jos meillä 
on lakisääteinen velvollisuus jakaa 
tietoja tai jos epäilemme rikosta.  

Lakisääteinen velvollisuus 
(GDPR 6 (1) (c) artikla) 

Oikeutettu etu (GDPR 6 (1) (f) 
artikla) 

5 Missä käsittelemme henkilötietojasi 

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietoja EU:ssa/ETA:lla. Jos henkilötietoja käsitellään 
EU/ETA:n ulkopuolella, henkilötietojen suojan takaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käy-
tön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolella esim. solmi-
malla EU komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet.  

6 Oikeutesi 

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme 
henkilötietojasi tarvittavassa laajuudessa täyttääksemme oikeutesi. Lähetäthän oikeuksiesi käyttämistä kos-
kevat pyynnöt osoitteeseen salla.ventonen@redeve.fi. 

Sinulla on oikeus: 

Saada pääsy henkilötietoihisi 

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi. Voit pyytää kopioin henkilötiedoistasi osoit-
teesta salla.ventonen@redeve.fi. Annamme sinulle kopion, ellei meillä ole laillisia syitä olla jakamatta kyseisiä 
tietoja tai ellei tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti toisten oikeuksiin ja vapauksiin.  
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Päivittää henkilötietojasi 

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että väärät tai puutteelliset henkilötietosi korjataan tai täydennetään. 

Peruuttaa suostumuksesi 

Mikäli henkilötietojesi käsittelyperusteena on suostumuksesi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suos-
tumuksesi.  

Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa oikeutettuun 
etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin lopetamme henkilötietojesi käsittelyn siltä osin, kun 
käsittely perustuu oikeutettuun etuumme ellemme voi osoittaa, että oikeutettu etumme syrjäyttää rekisteröidyn 
edut, oikeudet ja vapaudet tai, että henkilötietojesi käyttö on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, puo-
lustamiseksi tai esittämiseksi.  

Poistaa henkilötietosi 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henki-
lötietojasi, jos meidän on esimerkiksi lain mukaisesti säilytettävä tiedot.  

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos henkilötietojesi käsit-
telyä on rajoitettu, voimme säilyttämisen lisäksi käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaatei-
den laatimiseksi, puolustamiseksi tai esittämiseksi tai muiden oikeuksien puolustamiseksi.   

Siirtää henkilötietosi (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen) 

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi kootussa, yleisesti käytössä olevassa ja 
koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada 
pääsy tietoihin, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen koostuu ainoastaan niistä henkilötiedoista, jotka olet 
itse antanut ja joita käsitellään tiettyjen oikeusperusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.   

7 Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta 

Voimme aika ajoin päivittää tässä tietosuojaselosteessa olevia tietoja esim., jos käsittelemme henkilötietoja 
uusia tarkoituksia varten, keräämme uusiin henkilötietoryhmiin sisältyviä henkilötietoja tai jaamme henkilötie-
toja toisten vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle asianmukaisella tavalla. Viimeisin 
versio tietosuojaselosteesta on aina saatavilla tällä sivustolla.  

8 Ota yhteyttä 

Otathan meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Yhteystietomme löy-
dät alta. Mikäli et ole vastaukseemme tyytyväinen, voit tehdä valituksen asiaankuuluvalle valvontaviranomai-
selle. 

Kansallisholding Oy 

Y-tunnus 2026473–2

Peltovuorenkuja 4, 01690 Vantaa 

Sähköposti: salla.ventonen@redeve.fi 
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9 Tietoja henkilötietoryhmistä 

Alla olevasta taulukosta saat lisätietoja siitä, mitä henkilötietoryhmiä käsittelemme. 

Ryhmä Esimerkkejä henkilötiedoista 

tunnistamistiedot Nimi, yrityksen tiedot 

yhteystiedot Puhelinnumero 

ajoneuvotiedot Auton rekisterinumero 

videotallenteet Valvontakameroiden videotallenteiden sisältämät tiedot 


