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1.

Rekisterin nimi

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri

2.

Rekisterinpitäjä

Nimi

Liedon kunta, Kaavoitus ja tekninen palvelu
Yhteystiedot

Kirkkotie 13, 21420 Lieto
3.

Vastuuhenkilö

Nimi

Toimialajohtaja Ari Blomroos
Yhteystiedot

PL 24, 21421 Lieto
4.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Toimitilapäälikkö Marko Tähtinen
Yhteystiedot

PL 24, 21421 Lieto
5.

Tietosuojavastaava

Nimi

Senja Väänänen
Yhteystiedot

Osoite: PL 24, 21421 Lieto
Sähköposti: tietosuoja@lieto.fi
6.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on ympärivuorokautinen
liikkumisen seuranta organisaation toimipisteiden alueilla.
Sekä turvallisuuden parantaminen, asiattoman liikkumisen
ja ilkivallan ehkäisy.
Käyttötarkoituksena on omaisuuden suojaaminen, rikoksien ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä avustaminen. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on
varmistaa ja lisätä asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta.
Perusteet:
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Työturvallisuuslaki (738/2002) 27 §

7.

Rekisterin tietosisältö

- Valvontakameran kuvatallenne
- Tallennusaika
- Tallennuspaikka
Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:
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Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja
vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.
Perusteet:
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Työturvallisuuslaki (738/2002) 27 §
8.

Säännönmukaiset tieto- Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
lähteet
kuvaama kuva-aineisto

9.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset;
Henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät

Ei säännönmukaista luovutusta.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille,
mikäli heillä on peruste tietojen saamiseksi.

10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Tietojen säilyttäminen
ja poistaminen

Tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen toteutetaan lainsäädännön ja organisaatiokohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.
Säilytysaika
Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta,
rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan
aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika.
Tarvittaessa tallennetta säilytetään laissa yksityisyyden
suojasta työelämässä (2004/759) määritelty aika, korkeintaa yksi vuosi, jollei tallenteen säilyttämiseen ole laissa
mainittua muuta syytä.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät:
Tallentava valvontajärjestelmä
B. Manuaalinen aineisto:
Raportit säilytetään sähköisesti skannattuna kuvatallenteiden kanssa samassa kansioissa.
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Tietojen suojauksen periaatteet:
A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät:
- Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet
perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja
niiden käyttöä valvotaan.
- Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.
B. Manuaalisnen aineisto:
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä
Tallentava kameravalvonta -kylteillä ja/tai tarroilla.
13. Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia
tietoja.
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Eväämisen syynä voi olla esimerkiksi, että tiedon
antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai
jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL
800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen
vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän
kuin yksi vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat
voimassa olevaan Liedon kunnanhallituksen päätökseen.
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa
Liedon kunnan ko. palvelun toimipisteistä ja internetsivuilta (www.lieto.fi/Tietosuoja).
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
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14. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle
määräyksen tiedon korjaamisesta .
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

15. Rekisteröidyn informointi

Informointi turvakameravalvonnan olemassaolosta suoritetaan toimitiloissa, sisäänkäynneissä tai ulkoseinissä olevillä
kylteillä ja tarroilla.
Rekisteriseloste on nähtävissä Liedon kunnan internet-sivuilla.
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