TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin nimi: Kameravalvonnan rekisteri
Tiedonanto laadittu: 12.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Rääkkylän kunta, tekninen osasto
Osoite

Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköposti)

raakkyla@raakkyla.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Joni Rytkönen
Osoite

Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköposti)

joni.rytkonen@raakkyla.fi, puh. 050 434 2473
3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Nimi

Raita Joutsensaari
Osoite

Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköposti)

raita.joutsensaari@raakkyla.fi, puh. 040 105 3010
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja suojella
valvottavan alueen piirissä kunnan omaisuutta,
ennaltaehkäistä rikoksia, ilkivaltaa ja lisätä alueella toimivien
työntekijöiden ja ihmisten turvallisuutta, sekä auttaa jo
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.
Kameravalvonta toteutetaan kunnanhallituksen päätöksellä.
Kameravalvontaa toteutetaan alueilla, jotka merkitään kyltein
”Tallentava kameravalvonta”. Alueena ovat kunnan omistamat
kiinteistöt.
Valvonta-alue ulotetaan toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisiin ja välttämättömiin kohteisiin.
Valvonta-alueisiin ei sisällytetä ihmisten tai työntekijöiden
yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia alueita.

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan tallenteita käytetään ainoastaan ja tarpeen
mukaan lainsäädännön sallimissa rajoissa yllä mainittujen
tilanteiden jälkikäteiseen selvittämiseen. Kameratallenteita ei
käytetä oikealla asialla olevien ihmisten eikä henkilöstön
valvontaan. Tallenteita voidaan katsoa takautuvasti noin
kahden viikon ajalta. Tallenneaika saattaa vaihdella
kovalevytilan täyttymisen mukaan

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.
Kameratallenteita luovutetaan suomen poliisin haltuun
rikosepäilytapauksissa. Tallennealue ja -aika rajataan vain
kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin.
Tallenteita ei luovuteta muille viranomaisille eikä muille tahoille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
A Manuaalinen aineisto

Tallenteet säilytetään lukitussa tilassa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokone on suojattu salasanalla ja tietoturvalla.
10. Henkilötietojen
säilytysaika
11. Rekisteröidyn oikeudet
- oikeus päästä itseä
koskeviin
henkilötietoihin
- oikeus pyytää tietojen
oikaisemista/korjaamista
- oikeus pyytää tietojen
poistamista
- oikeus pyytää
käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä
- oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
- oikeus peruuttaa
suostumus
- oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Tallenteet säilyvät kaksi viikkoa kuvaushetkestä.

12. Henkilötietojen
antamisen perustuminen
(lakisääteinen tai
sopimus), onko
rekisteröidyn pakko
toimittaa henkilötiedot ja
mitä tietojen
antamatta jättämisestä
mahdollisesti seuraa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain
(523/1999) 8 §:n viidennen kohdan mukaisiin käsittelyn yleisiin
edellytyksiin sekä työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja
lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17
§:iin. Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004)
17 §:n 2 momentin 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 työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua
vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus tarkastaa
henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia henkilörekisterissä
olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen käsittelyn
rajoittamista, vastustaa niiden käsittelyä, oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen, oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Tietojen korjauspyynnöt, poistamiset ja muut vaatimukset voi
tehdä kunnan rakennusvalvontaan paikan päällä osoitteessa
Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä tai soittamalla numeroon 050
434 2473.
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on lisäksi oikeus
kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13. Automaattisen
Ei ole.
päätöksenteon /
profiloinnin olemassaolo

