TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
30.11.2018
1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Taivalkosken kunnan tekninen lautakunta
Osoite

Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 400 203 693
taivalkoski.tekninenltk(at)taivalkoski.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Osoite: Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski
Puhelin: +358 400 203 693
Yhteyshenkilö
Talonrakennusmestari
Osoite: Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski
Puhelin: 0400 126 456

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Kiinteistöjen tallentavat kameravalvonnat
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojella omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia, lisätä
työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.
Henkilötietolaki (523/1999) 8 § kohta 5
Työturvallisuuslaki (738/2002) 27 - 29 §:t
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:t
Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain
(759/2004) 17 §:n 2 mom. 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun
häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä tapaturman tai muun työturvallisuuslaissa
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Kameravalvontaa toteutetaan kiinteistöjen ulkopuolella hiihtokeskuksessa, koulukeskuksessa alakoululla,
yläkoululla, lukion asuntolalla ja kirjastolla, metsäoppilaitoksella eri rakennuksissa,
ammattioppilaitoksella eri rakennuksissa sekä terveyskeskuksen alueella. Rekisteriin tallentuvat tiedot
kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtuman
päivämäärä ja kellonaika.
Valvontaa suorittava näyttöpääte on sijoitettu siten, etteivät ulkopuoliset voi sitä nähdä.
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6
Säännönmukaiset

Valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Kameratallenteita luovutetaan Suomen poliisin haltuun rikosepäilytapauksissa.
Tallenteita ei luovuteta muille viranomaisille eikä muille tahoille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

10
Rekisteriin
tallennettavien
informointi

11
Rekisteröidyn
tarkastusoikeus ja
oikeuden
toteuttaminen

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kameravalvonta perustuu digitaaliseen järjestelmään, jossa kovalevylle tallennetaan liiketunnistukseen
perustuvat kameran kuvaamat otokset. Tallenteita pääsevät käsittelemään nimetyt vastuuhenkilöt.
Palvelimelle pääsy on suojattu salasanoin ja palomuurein.
Rekisterin tietoja säilytetään n. 1 vk ja ne tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.

Kuvattavissa kohteissa ja ulko-ovissa on kameravalvonnasta ilmoittavia kylttejä "Tallentava
kameravalvonta".
Rekisterin vastuuhenkilöllä on nähtävänä kameravalvonnan rekisteriseloste.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tulee esittää rekisterin vastuuhenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla
kirjeellä tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Pyynnössä tulee ilmoittaa paikka ja aika, jolloin kuvaamisen arvioidaan tapahtuneen.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta,
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen
tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan
(Henkilötietolaki 29 §).
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisterin
vastuuhenkilöön.
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan
kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
http://www.tietosuoja.fi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon
korjaamisesta.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Kielto-oikeus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin poikkeustilanteissa, esim. lakisääteisen
viranomaistarkastuksen yhteydessä.

