
Kuvaus- ja julkaisuluparekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

TVT Asunnot Oy (y-tunnus: 0872109-9)  

Käsityöläiskatu 3,  

20100 Turku 

Puh. (02) 262 4111 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Viestintäasiantuntija 

Käsityöläiskatu 3,  

20100 Turku 

Puh. (02) 262 4111 

tvtasunnot@tvt.fi 

3. Rekisterin nimi 

TVT Asunnot Oy:n kuvaus- ja julkaisuluvat   

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste 

Kuvauslupien säilyttäminen rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä: asiakkaan nimi, asiakkaan (huoltajan) 

alaikäisen lapsen nimi(et), asiakkaan allekirjoitus, asiakkaan mahdolliset yhteystiedot ja 

valokuvaajan nimi sekä merkinnät, mihin tarkoitukseen materiaalia saa käyttää. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin merkittävät ja tallennettavat henkilötiedot perustuvat rekisteröitävän 

lupalomakkeella itse antamiin tietoihin. Henkilökunta tai valokuvaaja: toimittaa kuvausluvat 

TVT Asunnot Oy:n viestintään. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Ei luovuteta.  

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

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle.     

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoja käsittelevät vain tietyt henkilöt tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

 

Fyysinen rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa 

tiloissa erikseen lukitussa paikassa, johon muilla kuin rekisterin käyttöön oikeutetuilla ei ole 

pääsyä. 

10. Tarkastusoikeus 



Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai ettei rekisterissä ole 

häntä koskevia tietoja (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 15). Pyynnöstä tiedoista 

annetaan kirjalliset kopiot. Alaikäisen tarkastusoikeutta käyttää hänen virallinen 

huoltajansa. 13 vuotta täyttäneellä ja hänen huoltajallaan on yhtenäistarkastusoikeus 

rekisterin tietoihin. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika 

tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on enintään 

kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on erityisen monimutkainen ja 

laaja, voidaan määräaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja 

kopioiden saaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli jäljennöksiä pyydetään 

useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 

kohtuullisen maksun. 

 

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena voi 

olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai jonkun 

muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen 

kieltäytymistodistus. Tietosuojavaltuutettu voi joissain tapauksissa antaa rekisterinpitäjälle 

määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. 

 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti 

allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka 

henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

 

TVT Asunnot Oy:n tietosuojalomakkeet ovat osoitteessa www.tvt.fi/fi/tietosuoja 

 

Tarkastuspyyntö toimitetaan alla olevaan osoitteeseen. 

 

TVT Asunnot Oy 

Käsityöläiskatu 3,  

20100 Turku 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto (EU:n yleinen 

tietosuoja-asetus artikla 16). 

 

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, 

mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 

Korjatusta tiedosta, korjauksen tekijästä sekä korjauspäivämäärästä jää rekisteriin tieto. 

Alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen. 

 

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 

kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 

TVT Asunnot Oy:n tietosuojalomakkeet ovat osoitteessa www.tvt.fi/fi/tietosuoja. 

 



Tietojen oikaisupyyntö toimitetaan alla olevaan osoitteeseen. 

 

TVT Asunnot Oy, 

Käsityöläiskatu 3, 

20100 Turku 

Sähköposti: tvtasunnot@tvt.fi 

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17): 

Henkilöllä voi tietyissä poikkeustapauksissa olla oikeus saada henkilötietonsa kokonaan 

poistettua TVT Asunnot Oy:n rekistereistä. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin kun 

henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18): 

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn 

rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu 

tai täydennetty. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20): 

Siltä osin kuin henkilö on toimittanut Rekisterinpitäjälle tietoja, joita käsitellään 

suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen 

pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle.   

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (artikla 77), 

jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toimintaan soveltuvaa 

tietosuojasääntelyä. Kansallisena valitusviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun 

toimisto http://www.tietosuoja.fi   

 

TVT Asunnot Oy:n tietosuojasta vastaavan yhteystiedot 

TVT Asunnot Oy  

talouspäällikkö 

Käsityöläiskatu 3  

20100 Turku 

sähköposti: tvtasunnot@tvt.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteiden lainmukaisuus 

Suostumus 

Lisätietoja perusteiden lainmukaisuudesta 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a kohta: 



Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa 

erityistä tarkoitusta varten. 

TVT Asuntojen tietojärjestelmät 

Ei ole 

Muut tietojärjestelmät ja manuaaliset tallennusvälineet 

Kuvausluvat säilytetään paperisina versioina TVT Asuntojen viestinnässä. 

Tietojen säilytysaika 

Lomakkeita säilytetään niin kauan kuin kuvat, videot tai muut tuotokset ovat käytössä tai 

nähtävissä eri välineissä. Jos kuva säilytetään esim. historiikkia varten, myös kuvauslupa 

säilytetään vastaavasti. Muutoin kuvausluvat hävitetään, kun tarvetta luvan säilyttämiseen 

ei enää ole.  

 

Päivitetty 21.2.2022 


