TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterin nimi

Kuhmon kaupunki kameravalvonnan rekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Nimi

Kuhmon kaupunki
Osoite
Kainuuntie 82
88901 KUHMO
Puhelinvaihde

(08) 615 5521
3. Rekisterin
vastuuhenkilö

Tilapalvelupäällikkö Harri Piirainen, p. 044-7255 257

4. Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö

Tilapalvelupäällikkö Harri Piirainen, p. 044-7255 257

5. Tietosuojavastaava

Kuhmon kaupungin tietosuojavastaava
Miia Kettunen, p. 044-7255 292

5. Henkilötietojen
käsittelyn/ rekisterin
käyttötarkoitus

6. Tietosisältö

Kuhmon kaupunki käsittelee kameravalvonnan rekisterin tietoja
seuraavia tarkoituksia varten:
 Työntekijöiden, asiakkaiden sekä oppilaiden henkilökohtaisen
turvallisuuden varmistaminen
 Omaisuuden suojaaminen
 Asianmukaisen toiminnan valvominen
 Turvallisuutta, omaisuutta ja tuotantoprosessia vaarantavien
tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 Työhön liittyvien ilmeisten vaarojen ja uhkien ehkäisy ja
selvittäminen
 Omaisuuteen kohdistuvien rikosten estäminen ja selvittäminen
 Työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen työntekijän
pyynnöstä (tämä edellyttää asiasta sopimista)
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava
kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä.
Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista
kuvatallenteista. Lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-
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alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä
ja kellonajasta. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään 14 vuorokauden
ajan. Poikkeuksena rikostutkinta tai ilkivallan selvittäminen, jolloin
tallenteita säilytetään pidemmän aikaa.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin Kuhmon kaupungin
kameravalvontajärjestelmästä.

8. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta sivullisille, ellei
siihen ole lakiin oikeuttavaa perustetta. Rikosepäilytapauksissa tietoja
voidaan luovuttaa poliisille.
Kuhmon kaupunki tekee kameravalvonnassa yhteistyötä
palvelutuottajien kanssa. Palvelutuottajilla on mahdollisuus auttaa
Kuhmon kaupunkia kameravalvonnan teknisessä toiminnassa,
reaaliaikaisen kuvan seurannassa ja tarvittaessa tallennemateriaalin
käsittelyssä.

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
10. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet.

11. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus ja
virheellisen tiedon
korjaaminen

Ei toteuteta.
Digitaalisessa muodossa (tallentimien kovalevyillä) oleva rekisteri on
suojattu salasanalla. Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle
henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on
mahdollista valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään enintään 14
vuorokautta, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta
johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan
tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu
selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella. Tietoja käyttävä
henkilö yksilöidään.
Rekisterin tietoja saa nähtäväkseen vain sen hallinnoinnin edellyttämiin
tehtäviin osallistuvat henkilöt ja käyttäjä itse.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä,
käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Jos rekisterinpitäjä
käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus pyytää
tiedot itseään koskevista rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tarvittaessa täydentää puutteelliset
henkilötiedot toimittamalla lisäselvitys rekisterinpitäjälle.
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Mikäli henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten ne
kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, rekisteröity on
peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai
rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, rekisteröidyllä
on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan
henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin
nimetyissä tapauksissa. Edellä mainittuja oikeuksia koskevat
yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna
osoitteeseen:
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