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Kemin Satama Oy:n kulunvalvontarekisteri 
- koskee Visy Access Gate tallentavaa kulunvalvontajärjestelmää 
  
Rekisterin tietosisältö 

Kemin Satama Oy:n aluevalvonta perustuu kansainväliseen alus- 
ja satamaturvallisuuden ISPS-säännöstöön, joka sallii satama-
alueella liikkumisen vain asianmukaisella luvalla. 
Kulunvalvontajärjestelmällä hallinnoidaan Kemin Sataman 
satama-alueella liikkuvien kulku- ja vierailulupia. Järjestelmän 
avulla myös suojataan sataman työrauhaa ja lisätään 
työturvallisuutta, sekä suojataan satama-alueella olevaa 
omaisuutta Kemin Sataman maa- ja vesialueilla. 
 
Kulunvalvontajärjestelmän tunnisteen käytöstä muodostuu 
rekisteri, johon kirjautuvat hyväksytyt ja hylätyt kulkutapahtumat 
päivämäärineen ja kellonaikoineen. Kulunvalvonta muodostaa 
valvontakameroiden avulla tallennerekisterin kuvien ja videoiden 
muodossa. 
 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja 
edellyttämissä rajoissa. Rekisteritietoja käytetään Kemin Satama 
Oy:n hallinnassa olevilla satama-alueilla liikkuvien henkilöiden 
tunnistamiseen ja kulkutapahtumien selvittämiseen. 
Hylätty/luvaton kulkutapahtuma käynnistää aluerikkomuksen 
selvitystyön satamavalvojien toimesta. 
 
Rekisteriin voidaan tallentaa ajoneuvon rekisterikilven tietojen 
lisäksi henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite), työpaikka ja työpaikan yhteystiedot, tietoa 
kulkuluvasta (lupatyyppi, lupa-alue, luvan tarve) sekä tietoja 
vierailusta (ajankohta, vierailijan nimi, vierailtava yritys, vierailun 
ilmoittajan yhteystiedot). 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Rekisterin tiedot saadaan kulunvalvontajärjestelmän lukulaitteista. 
Rekisterinpitäjä on sijoittanut lukijalaitteet tarpeelliseksi kat-
somiinsa paikkoihin. Kiinteistöllä tapahtuvasta valvonnasta ilmoi-
tetaan ”Tallentava kameravalvonta” –kylteillä ja tarroilla. 
Lukulaitteet rekisteröivät kulunvalvonnan tunnisteen, jonka Kemin 
Satama Oy on myöntänyt hakemuksesta nimetylle henkilölle. 
 
Tietoa rekisteriin saadaan myös henkilöilmoituksina. Kemin 
Satama Oy:n kulku- ja vierailuluvan saamisen edellytyksenä on 
tarvittavien tietojen luovuttaminen kulunvalvontajärjestelmää 
varten. 

 
Tietojen luovutukset Kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä tietoja 

siirretä Kemin Satama Oy:n, EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se 
ole välttämätöntä esim. laskutusta varten. Pynnöstä tietoja 
voidaan luovuttaa poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle, 
kuten Tullille tai Rajavartiolaitokselle. 

 
Tietojen säilyttäminen Kulunvalvontajärjestelmän kautta ilmoitettujen henkilötietojen 

säilytysaika on 4 vuotta. Tallenteita säilytetään 1 kuukauden ajan, 
ellei keskeneräisen asian hoitaminen edellytä pidempää 
säilytystä. Valvontakameran kuvat poistetaan automaattisesti 2 
viikon kuluttua 

 
Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa käsitellään 
lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy. Aineistoa säilytetään 
käsittelyn jälkeen lukitussa tilassa. Vain erikseen valtuutetuilla 
Kemin Satama Oy:n työntekijöillä on pääsy näihin tiloihin. 
B. Sähköinen aineisto: Rekisteriä voivat käyttää vain siihen 
erikseen valtuutetut Kemin Satama Oy:n työntekijät. 
Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on 
suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä 
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää 
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterinpitäjän 
toimipiste sijaitsee ISPS-aluevalvonnan toimialueella. 

 
 
 
 
 
 



 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täy-
dentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta vir-
heellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. 
Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan 
suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua 
antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


