REKISTERI
Tekninen videovalvonta
Henkilötietolaki
(523/99) 10 §
Päivitys ilmaisu
21.6.2005-20.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Archaidios. Y-tunnus: 1737350-8
Yksityishenkilö, ”Karri Juhani, Nepponen”.
Yhteystiedot

Archaidios, Finland
Yksityishenkilö, ”Karri Juhani, Nepponen”.
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Archaidios, Finland
Yksityishenkilö, ”Karri Juhani, Nepponen”.

Yhteystiedot
Archaidios, Finland
Yksityishenkilö, ”Karri Juhani, Nepponen”.
3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)

TEKNINEN VIDEOVALVONTA TAI KAMERAVALVONTA
Tallentava video- tai kameravalvontarekisteri Archaidios yhtiön alueilla arviolta
10 kpl (huomioi, että kappalemäärä saattaa muuttua siten, että tallentavien
videokameroiden tai kameroiden on enemmän, kun 10 kappaletta) kameralle
vartioimisliikkeen alueella, esimerkiksi etätoimisto (Archaidios työasemat,
tietokoneet tai palvelin laitteet tai Archaidios yhtiön tietotekniikka palvelin
laitteet) tai Archaidios vartioimisliikkeen ajoneuvo tai Archaidios yhtiön

ajoneuvot, sekä vastaava hoitaja, ”Perustuslaki”, ”Liikkumisvapaus” perustelulla
liikkuminen henkilönä Suomi alueella, sekä havaintojen ilmaisu esimerkiki
mobiilituotteella (tai mobiilituotteilla) tai videovalvontakameroilla, jossa
esimerkiksi automaattisesti, tallentava valvontakamera tai videovalvontakamera
tai mobiilikamera.
Havaintojen ilmaisu, videovalvontakameralla on hyväksyttyä Archaidios yhtiöstä
tai Archaidios yhtiön ajoneuvosta, tieliikenteessä liikkuvana (tai tieliikenteessä
liikkumattomana, esimerkiksi jos on hetkellisesti pysäköity Archaidios yhtiön
ajoneuvo, sivummalle siten, että Archaidios yhtiön ajoneuvo ei välittömästi
sijaitse kulkuväylä tai tieliikenne alueella kenenkään edessä, estävällä tavalla)
Suomi alueella.
Tietoja ei luovuteta, sekä tietoja ei julkaista julkisesti, julkisessa mediassa, eikä
julkisessa Internetissä (tallennetut tiedostot sijaitsevat 'Stand-alone' paikallisella
tietokoneella (tai hetkellinen tieto, tallennettu hetkellisesti määritettyyn
sijaintiin).
Mahdollinen tekninen yritysvakoilu (esimerkiksi tekninen 'Tempest' perustelulla
kiinteistön ulkopuolelta toteutettuna) tai mahdollinen hetkellinen tievuoto
’mies-keskellä' ('man-in-the-middle’) salakatselu menetelmällä tai salakuuntelu
menetelmällä Archaidios yhtiötä vastaan ”vastatoimi” tilanteena on mahdollinen
esimerkiksi kiinteistön ulkopuolelta (läheisyydestä) aiheutettu hetkellinen
tietoturva riski ja siten kyseessä on saattanut olla yritysvakoilu, Archaidios
yhtiötä tai Archaidios yhtiön (toimitusjohtaja) tai Archaidios yhtiön
henkilökuntaa vastaan hetkellisenä ohitse menevänä ”vastatoimi” tilanteena,
jossa asianomistajana Archaidios yhtiö saa tutkii väitetyn mahdollisen riski tilan
tai mahdolliset havaitut ulkopuoliset riski tilanteet, sekä toteuttaa siitä Archaidios
yhtiöstä, asianomistajana ilmoituksen julkisen sektorin viranomaisille tai julkisen
sektorin poliiseille, mutta vain jos on kiireellistä tarvetta toteuttaa rikosilmoitus
ilmaisu, ilmoituksena tai jos ei ole tarvetta toteuttaa rikosilmoitusta ilmaisuna
(silloin tilannetta ei ole välttämättä tutkittu Archaidios yhtiön asianomistajan
pyynnöstä, mutta julkinen viranomainen tai julkisen sektorin poliisi voi tällaisissa
tilanteissa toteuttaa tietyillä edellytyksillä tutkimusta, jos Archaidios yhtiöstä
asianomistaja ei ole ehtinyt toteuttamaan rikosilmoitusta, tai jos Archaidios
yhtiöstä asianomistaja ei ole nostanut ilmaisulla yksilöityä syytettä, jostain
havaitusta epäily, tilanteesta) tai jos epäilty mahdollinen hetkellinen tietoturva
riski on ollut teoltaan taloudelliselta arvoltaan ”ainoastaan vähäinen”, silloin
ilmaisu, ilmoitusta rikosilmoituksena ei ole välttämätöntä toimittaa, Archaidios
yhtiöstä, tilanteessa, jossa Archaidios yhtiö on asianomistaja.
Mahdollisten tietoturva riskien kohdalla tekijöinä saattaa olla tietoliikenne tele
viestinnässä, esimerkiksi jonkin tuntemattoman tekijän aiheuttama hetkellinen
tietoturva riski tai mahdollisena tietoturva riskinä, kolmannen yhtiön vuokra- tai
leasing käytössä sijaitsevan IP-osoitteen hetkellinen sieppaaminen tai
IP-osoitteen hetkellinen salakatselu tai IP-osoitteen hetkellinen salakuuntelu
Archaidios yhtiötä tai Archaidios yhtiön toimitusjohtajaa tai Archaidios yhtiön
henkilökuntaan vastaan hetkellisenä ”vastatoimi” tilanteena, (esimerkiksi,

erilaisia käyttäjiä epäiltynä esimerkiksi IP-osoitteen hetkellisestä sieppaamisesta
saattaa olla tilanteena todellinen).
”Yhdenvertaisuuslaki” laki pykälä on kokonaisuudessaan suojaamassa
Archaidios yhtiön toimitusjohtajan tai Archaidios yhtiön henkilökunnan tai
Archaidios yhtiön työntekijöiden oikeuksia, tilanteissa, jos jotkut ulkopuoliset
aiheuttavat tahallaan ”vastatoimi” tilanteen Archaidios yhtiötä (toimitusjohtajaa
tai henkilökuntaa) vastaan ”vastatoimi” tilanteena.
Mikäli tietoliikenne tele viestintää ei esimerkiksi sijaitse käytössä työasemalla tai
tietokoneella. Mahdollista tietoturva riskiä ei ole siten aiheutunut tietoliikenne
tele viestinnässä, mutta muista tele viestintä yhteyksistä on saattanut aiheutua
mahdollisia hetkellisiä tietoturvariskejä Archaidios yhtiötä vastaan, hetkellisinä
”vastatoimi” tilanteina, joka huomioidaan, mahdollisena, mutta mahdollinen
hetkellinen tietoturva riski ei välttämättä tarkoita todennäköistä tietoturva riski
tilannetta.
”Ylivoimainen este” (”Force majeure”) tilanteessa (tai tilanteissa) Archaidios
yhtiössä (toimitusjohtajalla, henkilökunnalla tai työntekijöillä), on voimassa
”vapautumisperusteet”, ”vapauttamisperusteet”, sekä ”tele” viestinnässä
”vastuuta ei synny” tilanne, myös mahdollisista kohtuuttomista riskeistä (tai
mahdollisista kohtuuttomista seurauksista, huomio, että sana ilmaisu,
mahdollinen ei tarkoita, todennäköistä, koska jotkin tilanteet on
oikeudenmukaisesti, puolueettomasti tutkittava, jotta ymmärretään
”kokonaisarvio” tilanteet, erilaisissa ”Perustuslaki”, ”jokaisen oikeus elämään”
elämän tilanteissa), joita esimerkiksi ulkopuoliset mahdolliset ”black hat”
hakkerit, tekijät epäiltyinä on saattaneet hetkellisesti aiheuttaa esimerkiksi
”menettelyvirheellisillä” tulkinnoilla, jotka on saattaneet olla mahdollisia
hetkellisiä tietoturva riski tilanteita, mutta joista tilanteista, Archaidios yhtiö ei
ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa, sekä Archaidios yhtiö ei ole
oikeudellisesti taloudellisesti vahingonkorvausvastuussa, joka on siten myös
julkisen sektorin viranomaisten, sekä julkisen sektorin poliisien, ymmärrättevä.
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietojen tarkoitus
Archaidios vartioimisliikkeen alueen tai kiinteistön tai Archaidios yhtiön
ajoneuvojen ympäristön turvallisuuden havainnointia, paikalla
(liikkumattomasti) tai liikkuvana, Suomi alueella tieliikenteessä.

(Jos henkilötietojen käsittely on
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää
maininta tähän kohtaan.)

Osoitteessa (luottamuksellisten määritettyjen osoitteiden alue) Finland, Suomi
alueella.
- esimerkiksi Archaidios yhtiön teollisuustila kiinteistö sisällä, aulan, portaat
toimistohuoneistot tai käytävän, kun asiakas esimerikiksi, vierailee kiinteistön
teollisuustilan aulan, hallin, eteisen, portaiden, LVI-tilan, toimiston tai
etätoimiston alueella.

- Archaidios teollisuustilan alueella tai Archaidios kiinteistössä Archaidios yhtiön
vastaava hoitaja tai vartija, turvatarkastukset on yllätystarkastuksina vain
hetkellisesti mahdollisia, sekä niistä saatavat tiedot, esimerkiksi onko
henkilöllä hallussapitoluvat voimankäyttövälineisiin, vai ovatko
voimankäyttövälineet luvallisia vai luvattomia? Esimerkiksi Archaidios
yhtiön alueella vierailijoiden luvattomat tai vierailijoiden laittomat teräaseet
voidaan turvallisesti antaa todellisten todistettujen havaintojen tai
turvatarkastuksen jälkeen, esimerkiksi julkisen sektorin poliisille,
luottamuksellisesti toimitettuna.
- Archaidios yhtiön teollisuustilan tontti tai Archaidios yhtiön pysäköinti alueella,
esimerkiksi ”menettelyvirheelliset” pysäköinnit tai tahalliset rike pysäköinnit
mikäli pysäköintipaikat on jotkut pysäköineet täyteen ajoneuvoja; tällaisissa
tilanteissa inhimillisistä tilanteista, saatetaan tallentaa tilanne havainto tietona
tai havaintojen tietoina, jotta havaitaan, mitä on tai mitä oli mahdollisesti
tapahtunut, ”kokonaisarviossa” puolueettomana tietona tai puolueettomina
tietoina, mahdolliset riskit tai mahdolliset riski tilanteet ei tarkoita sitä, että
jotkut luonnolliset henkilöt (täysivaltaiset, luonnolliset henkilöt) olisivat
tahallaan, niitä mahdollisia riski tilanteita aiheuttaneet, jotta vältetään
inhimillisesti ”väärä ilmianto” ilmoituksia, havaituista luonnollisista
henkilöistä, joka on siten myös julkisen sektorin viranomaisten, sekä joka on
siten myös julkisen sektorin poliisien ymmärrättevä, että saattaisivat siten
julkisen sektorin viranomaisina (tai julkisen sektorin poliiseina) olla
oikeudellisesti taloudellisesti vahingonkorvausvastuussa, ”väärä ilmianto”
ilmaisu ilmoituksista.
- Archaidios yhtiön alueelle ”hetkellinen saapuminen” tai Archaidios yhtiön
alueelle ”hetkellinen poistuminen” tai Archaidios yhtiön teollisuustilan tontille
tai kiinteistön tontille, sekä niistä yksilöidyiltä todistetuilta luonnollisilta
henkilöiltä (tai henkilöiltä) aiheutuneet, mahdolliset (tai todennäköiset
todistetut valokuva tieto havainnot) vahingot esimerkiksi, asfaltille, nurmikko
viheralueelle, katukivetyksille, konkreettisille taloudellisesti arvokkaille
aitarakenteille, viherpensaille, kukille, kasveille, puille, jos jotkut on
aiheuttaneet huolimattomuuttaan vahinkoja tai jos jotkut on aiheuttaneet
tahallaan vahinkoja, esimerkiksi kuljettamallaan ajoneuvolla tai
kuljettamillaan ajoneuvoilla, josta Archaidios yhtiöllä on oikeulliden
oikeus toteuttaa, rikosilmoitus ilmaisu, julkisen sektorin poliisille, sekä
edelleen oikeudellinen vahingonkorvausvaade ilmaisu ilmoitus
Valtiokonttori osoitteeseen, julkisen sektorin viranomaisille tieto
ilmaisuna, vain jos on nykyisessä lineaarisessa ajassa, aiheutunut
vahinkoja, jotka ilmaisu havainto tiedot, huomioidaan.
- Archaidios yhtiön alueelle ”hetkellinen saapuminen” tai Archaidios yhtiön
alueelle ”hetkellinen poistuminen”, esimerkiksi teollistuustilan tai
kiinteistöön sisäänkäynti ovista (jossa huomioidaan mahdolliset aiheutuneet
vahingot, todistetuilta, yksilöidyiltä luonnollisilta henkilöiltä tai henkilöiltä).

- Archaidios yhtiön vartioimisliikkeen ajoneuvo, sekä Archaidios yhtiön
ympäristö, sekä liikkuvana ajoneuvona (tai hetkellisesti liikkumatona)
tieliikenteessä Suomessa.
- Archaidios, yhtiön vastaava hoitaja, vartija, ”Perustuslaki”, ”Liikkumisvapaus”.
Tietoja tarvitaan, mikäli asiakas tai asiakkaat, asiakas vierailija tai asiakas
vierailijat aiheuttavat mahdollisia hetkellisiä riski tilanteita, tai mahdollisia
hetkellisiä uhkatilanteita tai rikoksia Archaidios yhtiön (omistaja, haltija, tieto
rekisteröinti) ajoneuvolle, esimerkiksi Archaidios yhtiön ajoneuvoa vastaan
hetkellisenä ”vastatoimi” tilanteena, jossa huomioidaan ”Yhdenvertaisuuslaki”
suojaamassa Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, vastaava hoitaja, vartija tai
henkilökunnan) oikeuksia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tie dot

(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite,
puhelinnumero jne.)

- videovalvontajärjestelmä tai kameravalvontajärjestelmä tallenne tiedot
24 tuntia vuorokaudessa silloin, kun videovalvontajärjestelmä tai
kameravalvontajärjestelmä on toiminnassa.
- tallennetut kuvamateriaali tiedot, tallennetut videomateriaali tiedot
tai tallennetut audioäänimateriaali tiedot.
- kuvansiirto (tai videovalvontasiirto) tallenteissa etäviestintä valvontakameran
tallenteisiin tietoliikenne televiestinnästä tai mobiili televiestinnästä, mistä
tahansa paikasta riippumatta.
- rekisterikilpi tiedot, jotka havaittu Archaidios vartioimisliikkeen alueella
vierailevista asiakkaiden ajoneuvoista, esimerkiksi tuntemattomat asiakas
vierailijat tai tuntemattomat asiakkaat; turvaselvityksenä ympäristöstä tai
liikkuvana, tieliikenteessä Archaidios yhtiön läheisyydestä (vierestä
mahdollisina hetkellisinä riski tilanteina tieliikenteessä), on mahdollista
kirjoittaa ilmaisu, vartiointi tapahtumailmoitukseen, hyväksytysti
”sitä”, ”kenenkään ennakolta estämättä”.
- rekisterikilpi tiedosta, henkilötiedot: etunimi, sukunimi, paikkakunta
käytössä erilaiset julkiset tietolähteviitteet tai julkiset lähdeviitteet tietoina,
josta ilmaisu kirjoittaminen, vartiointi tapahtumailmoitus tai kiinniotto ilmoitus
lomakkeeseen tai kohtaan ”Yleiset havainnot” ilmaisu, tietoina;
kohtaan yleiset havainnot, saatavilla sijaitsevat julkiset tiedot tai julkisia
lähdeviitetietoja, jotka on julkisesti havaittu tietoja tai julkisia lähdeviite tietoja.

Lue ”Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 12.4.2002/282”
”17 § Tapahtumailmoitukset”.
"Vartijan tulee heti laatia vartioimistehtävissä havaituista toimenpiteisiin
johtaneista tapahtumista kirjallinen selvitys (tapahtumailmoitus).
Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi vartijan kyseiseen tapahtumaan liittyvät
havainnot ja toimenpiteet. Toimenpiteiden kohteena olleiden sukunimi, etunimet
henkilötunnus ja osoitetiedot saadaan kirjata tapahtumailmoitukseen."
Tilanteissa kun ja jos tiedot on saatavilla (huomio, että tietoja ei ole välttämättä
saatavilla, jos tietoja ei ole havaittu, Archaidios yhtiöstä).
* Archaidios yhtiöstä turvatarkastukset, kun asiakkaat oleskelevat tai
kun tuntemattomat asiakkaat oleskelevat Archaidios yhtiön toimitusjohtajan
(tai Archaidios yhtiön henkilökunnan läheisyydessä) tontin, teollisuustilan,
kiinteistön, sisätiloissa- tai tontin eri alueilla on nykyään satunnaisina
tarkastuksina mahdollisia. Ennaltaehkäisyä turvallisuuden perustelulla, että
Archaidios yhtiön etätoimiston, tai Archaidios yhtiön kiinteistön sisätiloissa
tai tontin eri alueilla ei kanneta luvattomasti teräaseita (tai aseita).
* Voimankäyttövälineet tai tuotteet, joille on rekisteröitynä haettu
hallussapitoluvat on luvallisia.
Esimerkiksi, kun taksin kuljettaja tai Archadios yhtiön vartioimisliikkeen
ajoneuvo tai yhtiö asiakas vierailee hetkellisesti teollisuustilan alueella, jossa
saattaa olla käytössä luvallinen voimankäyttöväline esimerkiksi, taksin- tai
vartija (vastaava hoitaja) ajoneuvon sisätilassa (huomioi, että ajoneuvoon
voidaan asentaa lukollinen kaappi voimankäyttövälineitä varten).
Archaidios yhtiöstä ilmaisulla huomioidaan, että saattaa olla tilanteita, että
voimankäyttövälinettä tai voimankäyttövälineitä on luvallista
hallussa pitää (tai omistaa, hyväksytysti rekisteröityneinä).
Hallussapitolupa on sitä pyydettäessä, näytettävä Archaidios yhtiön
turvatarkastuksen yhteydessä, jotta tiedetään onko voimankäyttöväline
luvallisesti käytössä Archaidios yhtiön alueella.
Archaidios yhtiö vartioimisliike on luvallinen antamaan ohjeet luvallisten
voimankäyttövälineiden hetkellistä säilyttämistä varten Archaidios yhtiön
alueella, esimerkiksi, erillisessä asekaappi säiliössä, asiakkaan hetkellisen
vierailemisen aikana, jotta niistä ei aiheudu mahdollisia vaarallisia tilanteita tai
jotta niistä ei aiheudu mahdollisia riski tilanteita Archaidios yhtiölle tai
Archaidios yhtiön alueella.
* Mahdollisista luvattomista aseista, jos niitä havaitaan Archaidios yhtiön
turvatarkastuksen yhteydessä, joille ei välttämättä ole asiakas vierailijoilla
hallussapitolupia, Archaidios yhtiöstä saadaan ilmaisulla, ottaa yhteyttä
julkisen sektorin Poliisin, sekä antaa mahdolliset asiakas vierailijoiden
luvattomat aseet (tai tiedot vain hetkellisesti kiinniotetusta henkilöstä tai

vain hetkellisesti kiinniotetuista henkilöistä) tai ilmaista oleellisista tieto
havainnoista turvatarkastuksen yhteydessä ”vartiointi
tapahtumailmoitus” tai ”vartiointi kiinniottoilmoitus” tai ”Perustuslaki”
sananvapauden ”ilmaisu” ilmoitus, ”sitä”, ”kenenkään ennakolta estämättä”.
* Luvattomat aseet esimerkiksi vierailevista asiakkailta, saatetaan havaita,
Archaidios yhtiön hetkellisen turvatarkastuksen yhteydessä. Huomioidaan
että Archaidios yhtiöllä saattaa olla turvatarkastuksen yhteydessä käytössä
lukumäärältään, eri määrä vartijoita, joilla saattaa olla käytössä siviilivaatteet.

IN ENGLISH
Archaidios is conducting legal video camera recording legal surveillance in
Archaidios all areas, or in Archaidios car, when car is moving for security
reasons in Finland area.
Information types are,
- Visitors names when visiting in Archaidios connection area
- First Name:
- Last Name:
- E-Mail Address:
- Company Details
- Company Name:
- Your Address:
- Street Address:
- Suburb:
- Post Code:
- City:
- State/Province:
- Country:
- Your Contact Information
- Telephone Number:
- Date and time
- Audio recording for security reasons is possible
- Customers movements in office building area
- Any movements in office building area
- Any cars registered or licensed plate numbers and information
- Any public information that is available
- Nowadays, Archaidios security guard, metal detector security
checks can be possible around certain Archaidios building areas;
Archaidios visitors or Archaidios clients or Archaidios customers or
Archaidios consumers, may not carry any illegal weapons when
visiting around Archaidios office area or when meeting Archaidios
CEO, “Karri (Juhani) Nepponen”.

- Possible illegal weapons can be detected with metal detectors (detailed physical
security checks to avoid misunderstandings, or to avoid misconclusions)
- You as Archaidios visitor or you as Archaidios client (customers or
consumers) should have legal licenses when carrying any legal weapon object(s).

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Archaidios, Karri (Juhani) Nepponen.
Tarvittaessa saatavilla vain kirjallisesta ilmaisu pyynnöstä.

(M itä tietoja saadaan, keneltä ja millä
perusteella, esim. suostumus tai
lainsäännös)

Mikäli salassapitosopimus on voimassa, joka erikseen kieltää tietojen
luovuttamisen tietoja ei silloin valitettavasti luovuteta näissä tilanteissa julkisen
sektorin viranomaisille, eikä julkisen sektorin poliiseille.
Yhtiöiden välisillä salassapitosopimuksilla suojataan
tietojen luovuttaminen julkisen sektorin viranomaisille. Esimerkiksi,
kun kyseessä on ”yrityssalaisuus” tai ”yrityssalaisuuksien ideoiminen (idea
konseptit)” tai ”tuotekehittäminen” tai ”tuoteinnovointi” työtehtävien tai tehtävien
perustelulla, jos ”yritysvakoilu” ei hyväksytä ”Archaidios” yhtiötä (eikä ”Karri
Juhani, Nepponen” suomen kansalaista vastaan, vastatoimi, tilanteina).
Julkisen sektorin viranomaisten tai julkisen sektorin poliisien (URL lähdeviite
”poliisi.fi”) ei ole luvallista väärinkäyttää, eikä toteuttaa ”Törkeä vakoilu”
perustelulla törkeä vakoilua, eikä ”Yritysvakoilu” perustelulla yritysvakoilua
Archaidios yhtiötä (”Karri Juhani, Nepponen”, toimitusjohtajaa, tai henkilökuntaa)
vastaan ”vastatoimi” tilanteena, eikä tilanteina, joka liittyy Archaidios yhtiön,
taloudellisesti arvokkaaseen, tuotekehittämiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Archaidios yhtiön (”Karri Juhani, Nepponen”) toimesta, eikä toimenpiteistä.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Ei sis. manuaalista aineistoa.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tiedot on luottamuksellisia. Tiedot tallennetaan tai laitteet on sijoitettu suojatusti,
lukittuun kiinteistöön. ”Ylivoimainen este” (tai ”Force majeure”) tilanteessa tai
tilanteissa Archaidios yhtiö, on voimassa ”vapautumisperusteet”,”
vapauttamisperusteet”, tele viestinnässä ”vastuuta ei synny” tilanne, joita
esimerkiksi ”black hat” hakkerit tekijät mahdollisina epäiltyinä on hetkellisesti
saattaneet aiheuttaa, mahdollisia hetkellisiä tietoturva riskejä.

TIEDOTE MAKSULLISESTA INFORMAATIOPALVELUSTA
Huom. Tietosuojavaltuutetun toimistolle on toimitettu asiakirjasta tieto ilmaisu Archaidios yhtiöstä, josta
”Tietosuojavaltuuten toimisto” (URL lähdeviite, http://www.tietosuoja.fi/fi/ ), Archaidios yhtiöstä ilmaisu,
perustelulla, päivitetyt versiot rekistereiden kopioista on saatavilla nykyään, Archaidios yhtiön palvelimelta URL
osoitteesta ”archaidios.com”, jonka siten ”Tietosuojavaltuutetun toimisto” tietää, mistä uusimmat ilmaisu
perustelulla, päivitetyt rekisterit on saatavilla.
Huomio on kohteliasta suorittaa vähintään 5,00 € käyttömaksu (huomio, jokaiselta asiakkaalta) yhtä vuorokautta
tai 24 tuntia kohden Archaidios (y-tunnus ”1737350-8”) yhtiölle tilanteessa, kun asiakas tai asiakas vierailija tai
tuntematon asiakas vierailija, lukee tai useat asiakkaat, lukevat Archaidios yhtiön portaalipalvelimen maksullista
informaatiopalvelua, lukijana, yhden vuoden aikana 365 vrk * 5,00 = 1 825,00 € (1 825,00 euroa, jokaista yhtä
vuotta kohden).
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