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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

KIP Service Oy 

Osoite 

Paristotie 15, 67900 Kokkola 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jussi.lang@kipservice.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jussi Lång 
Osoite 

Paristotie 15, 67900 Kokkola 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jussi.lang@kipservice.fi, GSM 0105059525 

3 
Rekisterin 
nimi 

KIP tehdasalueen kulunvalvonnan, hälytysjärjestelmän henkilötieto-, yritystieto- ja ajoneuvorekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Asiakkaiden toimeksiantojen varmistamiseen, puhelusisällön todentamiseen esim. 
reklamaatiotilanteessa, sekä palvelun laadun varmistamiseen 
KIP Service kerää tehdasalueella liikkuvien henkilöiden ja ajoneuvojen haltijoiden sekä niiden 
taustalla olevien yritysten henkilö- ja yritystietoja. Tietojen keräyksen tarkoituksena on tehdasalueille 
tulevien henkilöiden turvallisuuden valvonta ja alueella olon seuranta sekä reaaliaikaisen 
henkilöluettelon pitäminen. Alueella olotietoa voidaan käyttää alihankkijoiden osalta laskutuksen 
tarkastamiseen.  
Henkilö- ja yritystietojen keräys perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 § 4 luku. Työturvallisuuslain 
(738/202) 52 b § (24.5.2013/364), joka koskee pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan velvollisuutta 
pitää luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista. KIP Servicellä on velvollisuus työturvallisuuslain (738/2002) nojalla säädetyn 
rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 13 §:n 3 momentissa 
edellytetään, että päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.  
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 b—15 d § mukaisesti on työturvallisuuslain 
(738/2002) 7 §:ssä tarkoitetun yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on 
toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja 
vuokratyönteettäjistä tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tiedot työnantajan kotivaltiosta, työ- ja 
toimeksiantosuhteen laadusta sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista 
koskevat tiedot. 
Lisäksi MERLOT hälytysjärjestelmään on kerättynä alueen henkilöiden puhelinnumeroita, sekä 
alueen hälytystiedot(aika,paikka,tapahtuma), ei kuitenkaan yksilöitynä kehen hälytys henkilönä 
kohdistuu. Hälytystieto tulee automaattisesti paloilmoittimelta, hätäkeskuksesta, tai vartijan 
suorittamana. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

1. Vartijoille tulevien puheluiden tallennus 
- säilytettään lähtökohtaisesti 1 (yksi) kuukausi 
- pääsy tallennuksiin turvllisuuspäälliköllä ja vartijoilla 
 
2. Kameravalvonta 
- tallennetaan kuvaa alueen kameroista 
-  säilytetään 1 (yksi) kuukausi, jonka jälkeen tallenteet ylikirjoitetaan 
- pääsy tallennuksiin turvallisuuspäälliköllä ja vartijoilla 
 
3. Alueen kulunvalvonta 
- pääsy kulunvalvontaan turvallisuuspäälliköllä ja vartijoilla 
- säilytetään 5 (viisi) vuotta 
 



4. Alueen Respa-ohjelma 
- säilytetään 5 (viisi) vuotta 
 
 
Yleisesti kerättäviä tietoja ovat:  
• henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero  
• työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä  
• työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste  
• lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä (22.12.2005) tarkoitetun edustajan 
nimi ja yhteystiedot Suomessa.  
• lisäksi kerätään kulunvalvontaan liittyvät ajoneuvojen rekisteritunnisteet  
• tarvittaessa voidaan kerätä myös muita kulunvalvontaan liittyviä tietoja.  
Verohallinnolle kerätään seuraavat tiedot:  
• yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika  
• asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus  
• yhteystiedot sekä Suomessa että asuinvaltiossa 
 
5. Merlot hälytinjärjestelmä 
*Nimi 
*Puhelinnumero 
*Tehtävä tai hälytys tiedot 
*Sijainti 
*aikaleima 
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot tallentuvat, kun 
- asiakas soittaa vartijoille 
- asiakaalle annetaan kulkulupa alueelle 
- asiakas osallistuu koulutukseen alueella 
- alueella tapahtuva asiointia 
- alueella on annettu jokin sanktio ao. henkilölle 
Alueelle tulee hälytystehtävä tai poikkeama 
KIP tehdasalueilla toimittajat ja muut toimijat ilmoittavat rekisteriselosteen 5. kohdan mukaiset tiedot 
erillisen web-palvelun kautta KIP Servicelle. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, muille kuin viranomaisille, osallisille ,sekä tehtaiden 
turvalllisuusorganisaatioille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Tiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsitellään huolellisesti hyvää 
tietojenkäsittelytapaa noudattaen. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tallennus tapahtuu tiedostona palvelimelle. Tallenteet tuhotaan säilytysajan jälkeen, poislukien ne 
tiedot joita viranomaiset erikseen vaativat säilytettävän poikkeavan ajan. Palvelin, johon tiedot 
tallennetaan, sijaitsevat tilassa, jossa on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Rekisterin käyttö 
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsitellään huolellisesti hyvää 
tietojenkäsittelytapaa noudattaen.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jos henkilö haluaa tarkastaa omat tallennetut tietonsa, pyydetään häntä ottamaan yhteyttä 
rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. kohta 2).Turvallisuuspäällikkö ja vartijat 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jos asiakas haluaa tarkastaa tallenteen, pyydetään häntä ottamaan yhteyttä rekisteristä vastaavaan 
henkilöön (ks. kohta 2). Tallenteen kuuntelu tapahtuu vartioinnin toimipisteessä. Asiakkaalla on 
oikeus pyytää tallenteen tuhoamista, mikäli muuta laillista estettä ei ole. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä, markkina tai mielipidetutkimusta varten. Alueen 
yritysten HR ja turvallisuushenkilöstö voi nähdä henkilön turvallisuusrikkeet, jotka ovat tallennettu 
järjestelmään, yleisen alueen turvallisuuden vuoksi. 

 


