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1. Rekisterinpitäjä  

Nimi ja y-tunnus 
 SF-Caravan Keski-Suomi ry  

Y-tunnus 
 0746053-6  

Osoite 
 Keskustie 17 B 25, 40100 Jyväskylä  

Puhelinnumero  
 0400 759 871  

Sähköpostiosoite  
 jouko.ahonen@pp.inet.fi  

www-sivut 
 www.kskaravaanarit.fi  

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
 Risto Järvikallio, Veikko Lindlöf  

Puhelinnumero 
 040 142 0975, 040 414 5556  

Sähköpostiosoite 
 risto.jarvikallio@pp1.inet.fi, veikko.lindlof@viitasaari.fi  

 
3. Rekisterin nimi 
 

 
 SF-Caravan Keski-Suomi ry:n kameravalvontarekisteri  

 
4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

 
Kameravalvontarekisteri muodostuu caravan alueiden 
valvontakameroiden taltioimsista kuva-aineistoista. 
Valvontakameroilla suoritetaan kulunvalvontaa ja taltioidaan kuva-
aineistoa vierailijoiden, kausipaikkalaisten sekä omaisuuden 
turvaamiseksi. Lisäksi voidaan seurata lakisääteisten ilmoitusten 
täyttämättä jättämistä. Kuvatiedot tallentuvat pilvipalveluun johon on 
rajoitettu pääsy vain kahdella nimetyllä henkilöllä. 
 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

 
Kameravalvontarekisteri sisältää tunnistettavia kuvatietoja caravan 
alueille saapuvista ja sieltä lähtevistä vierailijoista, kausipaikkalaisista 
sekä muista alueilla asioivista kulkuneuvoista tai henkilöistä. 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
 Valvontakameran taltioima kuva-alue sijatsee alueelle tulevan 
kulkuväylän vieressä ja tallentaa tällä alueella tapahtuvan liikenteen.   
 

 
7. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja luovutetaan vain viranomaisten käyttöön mikäli tapauksen 
selvittäminen tätä vaatii. Muulloin tietoja käsittelevät ainoastaan 
alueiden nimetyt henkilöt. He voivat luovuttaa yksittäisiä kuvatietoja 
yhdistyksen hallitukselle mikäli on aihetta epäillä vierailijoiden, 
kausipaikkalaisten tai muun tahon aiheuttaneen alueella merkittävää 
häiriötä sen sääntöjen vastaisesti, vaarantanut alueen yleistä 
turvallisuutta, jättänyt hoitamatta vuorokausi- ja/tai muita maksuja 
yhdistykselle tai syyllistynyt tekoon, josta on aiheutunut yhdistykselle 
taloudellista vahinkoa. Viranomaisille luovutetaan pääsy kuvatietojen 
tallennuspaikkaan, jolle on tallennettu kuvatietoja tutkinnan alla 
olevasta tapahtumasta. 

 
 



 

 

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

 
Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 
 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
Kameravalvontarekisterin tietoja säilytetään nimettyjen henkilöiden 
hallintaan kuuluvassa pilvipalvelussa. Rekisterin tietoihin pääsyyn 
ovat oikeutettuja ainoastaan rekisterin pitäjän nimeämät henkilöt. 
 

 
10. Tarkastusoikeus 

 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti (sähköpostilla tai 
kirjeitse). 
 

 
11. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen 
tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity 
voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. 
 

 
12. Kielto-oikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja 
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  

Suoramarkkinointikiellosta voi halutessaan ilmoittaa 
rekisterinpitäjälle.  
 


