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Rekisterin nimi 

Luonnonvarakeskuksen riista- ja kalatietojärjestelmien kuva-arkisto 

Rekisterinpitäjä 

Luonnonvarakeskus (Luke) 

Viikinkaari 4 

00790 Helsinki 

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa 

Suunnittelija Katja Ikonen, puh.  050 381 7010 (riistakolmiot.fi-järjestelmän kuvat) 

Tutkija Katja Holmala, puh. 0295 327 206 (ilvesten riistakamerakuvat ja -videot) 

Tutkija Lauri Urho, puh. 0295 327 258 (kalahavaintokuvat) 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@luke.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Luonnonvarakeskuksen riista- ja kalatietojärjestelmien kuva-arkistoon tallennetaan valokuvia ja videotiedostoja 

sähköisessä muodossa. Kuva-arkiston käyttötarkoituksia ovat 

• oma.riistakolmiot.fi-järjestelmän kautta toimitettujen kuvatiedostoja julkaistaan Riistakolmiot.fi-sivustolla 

kuva-arkiston ylläpitäjän harkinnan mukaan 

• ilvesten riistakamerakuvia ja -videoita käytetään tutkimuksessa ja tutkimusta esittelevien esitelmien 

yhteydessä 

• kalahavainnot.fi-järjestelmän kautta toimitettuja kuvatiedostoja käytetään havaintotiedon lajin 

varmistukseen. 

Rekisterin tietosisältö 

Kuva-arkistoon tallennetaan seuraavat tiedot: kuvan ottajan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä tieto 

kuvauspaikasta ja ajankohdasta. Kuvassa olevien henkilöiden nimet mainitaan, mikäli tarpeellista.  

Tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan kuvia luovuttaneiden henkilöiden antamista tiedoista. 



Tietojen siirto tai luovutus 

Luonnonvarakeskuksen riista- ja kalatietojärjestelmien kuva-arkisto sijaitsee Luonnonvarakeskuksen palvelinverkossa 

eivätkä henkilötiedot ole nähtävissä ulkopuolisille. Riistakolmiot.fi-sivulla julkaistuissa kuvissa sekä ilvestutkimusta 

esittelevien esitelmien yhteydessä käytetyissä kuvissa näkyy kuvaajan nimi. Kuvia ja henkilötietoja ei luovuteta 

ulkopuolisille tahoille. 

Rekisterin suojaus 

Kuva-arkistomateriaali säilytetään Luonnonvarakeskuksen palvelimella. Kuva-arkistoon tallentaminen tapahtuu kuvien 

ja videomateriaalin luovuttajien toimesta. Kuva-arkiston kuvien selaus tapahtuu selaimen kautta, ja oikeus kuvien 

katseluun on vain nimetyillä Luonnonvarakeskuksen työntekijöillä. Katselutoimintoa pystyy käyttämään vain 

Luonnonvarakeskuksen tietoverkosta käsin henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden 

varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa 

kirjallisena rekisterinpitäjälle osoitteeseen: 

Luonnonvarakeskus 

PL 2 

00791 HELSINKI 

kirjaamo@luke.fi 

Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä tarkastuspyynnön toimittamisen yhteydessä.  Asiakkaan tulee esittää 

tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Tarkastuspyynnön vastaus 

toimitetaan postitse. 

Tiedon korjaaminen 

Tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: 

Luonnonvarakeskus 

PL 2 

00791 HELSINKI 

kirjaamo@luke.fi 



Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset tiedot: nimi, osoite ja sähköpostiosoite. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.  

 


