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1. Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
Mustankorkea Oy 

Osoite 
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Puh. 010 325 3900  

 Nimi 
MKO Ympäristöpalvelut Oy 

Osoite 
Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Puh. 010 248 3660 

2. 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Hanna Kemppainen 
Osoite 
Kivääritehtaankatu 6 C 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Puh. 050 311 9025 

3. Rekisterin 
nimi 

Mustankorkean jätekeskuksen kameravalvonta 

4. 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 
 

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia 
ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan 
tarkoituksena on varmistaa ja lisätä Mustankorkean jätekeskuksen henkilökunnan 
ja vierailijoiden turvallisuutta.  
 
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä 
tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän 
tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja 
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä 
työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa 
aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. 
 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Mustankorkean jätekeskuksen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-
alueilla kiinteistöjen ulko-ovien edustalla syntynyt tallentavaan 
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto 
 

6.Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Mustankorkean jätekeskuksen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien 
kameroiden välittämä kuva-aineisto 

7. Tietojen 
vastaanottajat 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa 
vartiointiliikkeelle tai rikosilmoitusmenettelyn kautta poliisille niissä tapauksissa, 
joissa on tapahtunut, tai epäillään tapahtuneen rikos. 

8.Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirrettä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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9. 
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, 
kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, 
joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja 
säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 
kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden 
käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. 
 

10. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Analoginen aineisto 
B. Digitaalinen aineisto 

Digitaalisessa muodossa (kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. 
Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu salasana. 
Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella. 
Rekisterin tietoja säilytetään 31 päivää, tai pidempään, mikäli on valvonnan 
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden 
päälle uutta tietoa.  
 
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja 
käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.  
 

11. Rekisteriin 
tallennettavien 
informointi 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” 
- kylteillä. Lisäksi henkilökunnalle ja vieraille on pyynnöstä nähtävissä 
rekisteriseloste.  
 

12. Oikeus 
tehdä valitus 
valvontavirano
maiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa 
tietosuojasääntelyä. 

13. Rekisteri-
selosteen 
muutokset 

Mikäli tätä selostetta muutetaan, laitetaan muutettu seloste näkyville päivättynä 
Mustankorkean ja MKO Ympäristöpalveluiden omille nettisivuille. 

 


