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TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Laatimispvm:

Päivitetty 29.11.2016

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Tekninen lautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Osoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi
Puhelin: 016-259 111
Sähköposti: tekpa@kemi.fi
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi
Kunnossapitopäällikkö Risto Verronen
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Valtakatu 26 94100 Kemi, 0406793833, risto.verronen@kemi.fi

3. Rekisterin nimi

Kemin kaupungin tilapalvelun kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia
ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä liitteen 1 mukaisissa
toimintayksiköissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Tilapalvelun kiinteistöjen teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja
piha-alueilla, kiinteistöjen ulko-ovien edustalla syntynyt kaupungin tallentavaan
kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta”kylteillä ja/tai –tarroilla. Lisäksi tallennuspaikoilla on pyynnöstä nähtävissä
rekisteriseloste.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tilapalvelun kiinteistöjen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
välittämä kuva-aineisto.

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

Ei säännönmukaisia luovutuksia tai tietojen siirtoja. Tietoja voidaan luovuttaa
poliisille esitutkintamateriaaliksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on
suojattu salasanalla. Rekisteriin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on
oikeus käsitellä rekisteriä. Tallentuneet henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan
tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden (1) vuoden ajan. Erityisen
syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin. Tallennettu materiaali
tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
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9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2
mainitulle vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (HetiL 29 §)

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto
voidaan oikaista oma-aloitteisesti.
Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kirjallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä
asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja
mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §).

