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Revanssi Oy 
Tietosuojaseloste – kameravalvonta 
 

Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen informointidokumentti. 
 
Rekisterinpitäjä  Revanssi Oy  

Y-tunnus: 2838893-2 
Kilpilahdentie 200  
06830 Kulloonkylä 

 
Rekisteriasioista vastaavat tahot  Asiakaspalvelupäällikkö Mari Uusitalo 
 
Yhteystiedot Asiakaspalvelu  

asiakaspalvelu@revanssi.fi  
Tietosuojavastaava Mari Uusitalo  
Sähköposti: mari.uusitalo@revanssi.fi 
Puhelin: 050 570 3704 
 

Lailliset perusteet ja käyttötarkoitukset henkilötietojen käsittelylle 
 
Kameravalvonnan tavoite on vastaanotettujen kuormien 
laadun tarkastaminen ja tuotantoprosessien 
asianmukaisen toiminnan valvonta.  

 
Kameravalvonnasta ilmoitetaan kuvattavilla alueilla 
opasteilla. 

 
Käsiteltävät henkilötiedot Rekisteri muodostuu jätteiden vastaanottopihojen 

valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. 
Järjestelmään tallentuu niiden henkilöiden ja 
ajoneuvojen kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat 
valvonta-alueella. Kuvan lisäksi järjestelmään tallentuu 
tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

 
Rekisteriin katsotaan kuuluvaksi myös kopiot (paperiset), 
kuvaruutukaappaukset (sähköiset) tai muut em. kamera- 
tai videovalvonta-aineistosta muokatut tallenteet 
mukaan lukien mahdollisesti erikseen talletettavat otteet 
tai koosteet koko aineistosta. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteri muodostuu Revanssin tarpeellisiin paikkoihin 

sijoittamien kameroiden digitaalisista kuvatallenteista. 
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei 
soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tietoja 
voidaan luovuttaa tarvittaessa poliisille ja viranomaisille. 
 
 

mailto:asiakaspalvelu@revanssi.fi
mailto:mari.uusitalo@revanssi.fi


 

 
Tietosuojaseloste, 
kameravalvonta,  
Revanssi Oy 

 2 (3) 

   
19.10.2022   

 
 

 

Revanssi Oy | Kilpilahdentie 200 | 06830 Kulloonkylä| Y-tunnus 2838893-2 | www.revanssi.fi 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

 
Henkilötietojen suojauksen periaatteet  
 

Tallentimet ja tallenteet säilytetään lukituissa, 
valvotuissa tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että 
ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja 
rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä 
on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä 
hoitamisen vuoksi on tarpeen. 
 
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan 
asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 
 

Henkilötietojen säilytysaika Rekisteriin kerättyä tietoa säilytetään tallenteena neljän 
viikon ajan, jonka jälkeen se poistetaan tietokannoista. 
Jos tiedon säilytysaikana tulee tarvetta säilyttää tietoa 
esim. väärinkäytön selvittämiseen, voidaan tapahtuman 
tietoa säilyttää tarvittava aika, jonka jälkeen se 
poistetaan. 

 
Rekisteröidyn oikeudet EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita 

oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa 
tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. 
Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa 
Revanssiin niiltä osin, kuin Revanssi toimii 
rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn 
henkilötiedoille. 

 
- Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada 

rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö 
rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus 
tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät 
tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä 
täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään 
mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien 
osalta. 
 

- Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus 
oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, 
virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän 
hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. 

 

- Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus 
vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat 
henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus 
poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen 
käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai 
henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, 
rekisterinpitäjää velvoittava lainsäännös tai 
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sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity on 
peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan 
suostumuksensa. 

 

- Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä 
lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada 
rekisterinpitäjän rajoittamaan henkilötietojensa 
käsittelyä. 

 

- Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi tiettyjen 
lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada 
rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän hänestä 
käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää 
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 
alkuperäisen rekisterinpitäjän estämättä. 

 
- Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä: Rekisteröidyllä 

voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä. Vastustusoikeus tulee 
erityisesti sovellettavaksi tilanteissa, joissa 
henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän 
oikeutettuun etuun. Tällaisissa tilanteissa 
rekisterinpitäjällä on velvollisuus noudattaa 
rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole 
huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet 
tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 
- Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely on 

perustunut rekisteröidyn yksiselitteiseen 
suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa 
käsittelyä koskeva suostumuksensa milloin tahansa. 

 
Kaikki Revanssi Oy:lle tehtävät henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt tulee osoittaa 
Revanssin asiakaspalveluun.  

 
Revanssi ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön 
perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle 
tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä 
pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn 
pyynnön vastaanottamisesta. 
 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän henkilötietojen 
käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle 
tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tästä 
tietosuojavaltuutetun verkkosivuille. 

http://www.tietosuoja.fi/

