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Laatimispäivä/Päivityspäivä
13.10.2014 / 13.3.2015

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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1
Rekisterin
nimi

Vuosaaren sataman tallentava kameravalvonta.

2
Rekisterinpitä-
jä

Helsingin Satama Oy
PL 197 (käyntiosoite: Olympiaranta 3) 
00141 HELSINKI

3
Rekisterin
vastuuhenkilö

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii Vuosaaren sataman liikennepäällikkö.
Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että ärjestelmää käytetään asianmukaisesti
mm.

tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa

huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta yhdessä ylläpitopalveluja
tuottavan yrityksen kanssa.

huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille
järjestetään riittävä koulutus.

huolehtia järjestelmän ylläpidosta yhdessä ylläpitopalveluja tuottavan
yrityksen kanssa.

4 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Tehtävänimike
Liikennepäällikkö
Osoite
PL 197 (käyntiosoite: Olympiaranta 3) 
00141 HELSINKI 
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Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
andreas.slotte (at) portofhelsinki.fi

5
Henkilötietojen
käsittelyn tar-
koitus ja pe-
ruste

Käyttötarkoitus on satama-alueen turvallisuus. Tallentava kameravalvonta on osa 
Vuosaaren sataman turvajärjestelmiä. Järjestelmään tallennetaan kuvaa alueella 
liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista.
Järjestelmän tietoja/kuvamateriaalia käyttää myös Tulli.

6
Rekisterin tie-
tosisältö

Kamerakuvia henkilöistä ja ajoneuvoista.

7
Säännön-
mukaiset tieto-
lähteet

Kuvaamalla Vuosaaren sataman alueella liikkuvia henkilöitä valvontakameroilla.

8
Tietojen sään-
nönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti edelleen.

9
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n ulko-
puolelle

Ei siirretä.

10
Rekisterin
suojauksen

A. Manuaalinen aineisto
Ei ole.
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periaatteet B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kuvamateriaalia käsittelevät ainoastaan alueen turvallisuudesta vastaavat henkilöt
ja tarvittaessa tietotekninen henkilöstö. Tallentimet on fyysisesti sijoitettu
lukittuihin tiloihin, joihin pääsy on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden
työtehtävät sitä edellyttävät.

11
Tarkastus-
oikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman
pian.

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröity voi esittää korjaamispyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin
vastuuhenkilöille tai Helsingin Sataman yhteyshenkilölleen..

13
Kielto-oikeus

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja suoramarkkinointia,
markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrrikkelia ja sukututkimusta varten.

14
Rekisteröidyn
informointi

Aluevalvontajärjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä Helsingin Sataman www-
sivuilla.
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15
Rekisteri-
hallinto

Helsingin Satama käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.




