
LIITE 1 

Tietosuojaseloste (Kameravalvonta) 

Keravan Energia -yhtiöt 

 

YHTEISREKISTERINPITÄJIEN KESKEISET VASTUUT 

Keravan Energia Oy toimii tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisena 
yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Sipoon Energia Oy:n ja Keravan Lämpövoima Oy:n 
kanssa Keravan Energia -yhtiöiden kameravalvonnan osalta.  

Yhteisrekisterinpitäjien kesken käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus on kuvattu 
kameravalvontaan liittyvässä tietosuojaselosteessa, vaikutustenarvioinnissa sekä 
tasapainotestissä.  

Yhteisrekisterinpitäjien on soveltuvin osin:  

a) käsiteltävä henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella sekä hyvän 
tietojenkäsittelytavan mukaisesti sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen;  

b) avustettava toisiaan sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisessa;  

c) saatettava pyynnöstä toisen yhteisrekisterinpitäjän saataville kaikki sellainen 
tarpeellinen tieto, joka osoittaa, että yhteisrekisterinpitäjä noudattaa sille tässä 
liitteessä (sekä yhteisrekisterinpitäjien välisessä sopimuksessa) ja 
sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia;   

d) ilmoitettava viipymättä toiselle yhteisrekisterinpitäjälle viranomaisten 
tietopyynnöistä käsiteltäviin henkilötietoihin liittyen, ellei se ole pakottavan 
lainsäädännön vastaista; 

e) noudatettava vastuulleen kuuluvassa henkilötietojen keräämisessä, 
säilytyksessä ja muussa käsittelyssä omia tietoturvakäytäntöjään aina niin, että 
yhteisrekisterinpitäjät toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskiä vastaavan 
turvallisuustason varmistamiseksi; ja 

f) ylläpidettävä tietosuoja-asetuksen 30 artiklan tarkoittamaa käsittelytoimien 
selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. 

Yhteisrekisterinpitäjät varmistavat, että vain sellaisilla henkilöillä, joilla on tarve 
käsitellä henkilötietoja kameravalvontaa koskevassa tietosuojaselosteessa ja 
vaikutustenarvioinnissa kuvatun tehtävän tai toimen täyttämiseksi, on niihin pääsy. 
Yhteisrekisterinpitäjät pitävät henkilötiedot salassa ja huolehtivat siitä, että edellä 
mainitut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan joko sopimukseen tai lakiin 
perustuvaa salassapitovelvollisuutta. 

Yhteisrekisterinpitäjien vastuut ja tehtävät suhteessa rekisteröityihin on jaettu siten, 
että Keravan Energia Oy vastaa siitä, että:  

a) se toteuttaa läpinäkyvyyttä ja tiedottamista koskevat velvollisuudet asentamalla 
videovalvontaa koskevat varoitusmerkit, saattamalla videovalvonnan 
tärkeimmät tiedot rekisteröityjen saataville sekä julkaisemalla omassa 
verkkopalvelussaan tietosuojaselosteen, jolla rekisteröityjä informoidaan 
heidän henkilötietojen käsittelystä;   

b) se toteuttaa rekisteröidyn sille esittämät rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista 
koskevat pyynnöt (kuten tarkastusoikeuden käyttämistä, tai henkilötietojen 
oikaisua tai poistamista koskevat pyynnöt) sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin; 
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c) se vastaa henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvän ilmoituksen 
tekemisestä viranomaisille ja rekisteröidyille, ellei tapauskohtaisesti toisin 
sovita.  

Yhteisrekisterinpitäjät sitoutuvat käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja Keravan 
Energia Oy:n verkkosivuilla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.  

Rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt käsitellään ensisijaisesti 
Keravan Energia Oy:n vahvistettujen prosessien mukaisesti. 

Yhteyspiste rekisteröidyille sekä henkilötietojen keräys-, säilytys- ja siirtokäytännöt on 
kuvattu kattavasti tietosuojaselosteessa. 

Edellä todetusta riippumatta rekisteröity voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia 
oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan. 

 

Kameravalvonta - verkkoliiketoiminta  

 

Järjestelmän nimi Sähköverkon kohteiden kameravalvonta  

Järjestelmän omistaja Keravan Energia-konserni, verkkoliiketoiminta  

Järjestelmän ylläpitäjä Tietosuojaselosteessa mainitut  

Rekisterinpitäjät Tietosuojaselosteessa mainitut  

Kerättävät henkilötiedot Valvontakameroiden kuvaama materiaali. 
Rekisteri sisältää valvontakameroiden 
tallentamaa kuvamateriaalia, josta henkilö 
saattaa olla tunnistettavissa. 

Peruste henkilötietojen 
keräämiseen 

Henkilö-, omaisuus- ja kiinteistöturvallisuuden 
turvaaminen. 

Pääsy henkilötietoihin Reaaliaikainen näkymä: verkkoliiketoiminnan 
päivystäjät 

Tallenteet: käyttöpäällikkö, ICT-päällikkö, 
kiinteistöpäällikkö 

 

Kameravalvonta - tuotantoliiketoiminta  

 

Järjestelmän nimi Tuotantolaitosten ja muiden tuotannon 
kohteiden kameravalvonta  

Järjestelmän omistaja Keravan Energia-konserni, 
tuotantoliiketoiminta  

Järjestelmän ylläpitäjä Tietosuojaselosteessa mainitut  

Rekisterinpitäjät Tietosuojaselosteessa mainitut  

Kerättävät henkilötiedot Valvontakameroiden kuvaama materiaali. 
Rekisteri sisältää valvontakameroiden 
tallentamaa kuvamateriaalia, josta henkilö 
saattaa olla tunnistettavissa. 
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Peruste henkilötietojen 
keräämiseen 

Henkilö-, omaisuus- ja kiinteistöturvallisuuden 
turvaaminen. 

Pääsy henkilötietoihin Reaaliaikainen näkymä: tuotantolaitosten 
operaattorit ja heidän sijaisensa 

Tallenteet: voimalaitospäällikkö, 
käyttömestari, prosessi-insinööri, ICT-
päällikkö, kiinteistöpäällikkö 

 

Kameravalvonta - toimitalo  

 

Järjestelmän nimi Konsernin toimitalon kameravalvonta  

Järjestelmän omistaja Keravan Energia-konserni  

Järjestelmän ylläpitäjä Tietosuojaselosteessa mainitut  

Rekisterinpitäjät Tietosuojaselosteessa mainitut  

Kerättävät henkilötiedot Valvontakameroiden kuvaama materiaali. 
Rekisteri sisältää valvontakameroiden 
tallentamaa kuvamateriaalia, josta henkilö 
saattaa olla tunnistettavissa.  

Peruste henkilötietojen 
keräämiseen 

Henkilö-, omaisuus- ja kiinteistöturvallisuuden 
turvaaminen. 

Pääsy henkilötietoihin Tallenteet: ICT-päällikkö, kiinteistöpäällikkö 

 

Tarkemmat kohdekohtaiset kameratiedot on esitetty erillisessä liitteessä (salainen) 

 


