TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä tietosuojaselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).

1a
Rekisterinpitäjä

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin
Nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Nimi
Rakennetun ympäristön lautakunta
Osoite
Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
e-mail: kirjaamo@taivassalo.fi
Nimi
Tekninen johtaja
Osoite
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Kameravalvontajärjestelmä

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja
auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.
Nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus kohteessa.
Tallenteita voivat tarkastella tietosuojavaltuutettu, tekninen johtaja ja atk-tukihenkilö,
kiinteistönhoitaja (Matti Topi) sekä koulun ja liikuntahallin kameroiden osalta rehtorisivistystoimenjohtaja ja apulaisrehtori, kirjaston kameroiden osalta kirjastonhoitaja.
Vesilaitoksen hoitajalla on oikeus valvoa kameroita D16 ja D17. Live-kuvaa voi katsoa
tietosuojavaltuutettu.

5
Rekisterin
tietosisältö

Kunnan kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueella syntynyt
tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.
Kameroista ilmoitetaan alueella erikseen
Valvottavat kohteet:
1. Liikuntahalli
2. Kunnanvirasto
3. Yhtenäiskoulu
4. Kirjasto
5. Jäteasema
6. Nuortenkoti
7. Paloasema
8. Toimintakeskus Messi
9. Terveyskeskus
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Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä tietosuojaselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
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Säännönmukaiset tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Kunnassa olevat kamerat keräävät kuvatallenteen järjestelmään automaattisesti.

Kameravalvonnan tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikoksen tutkintaa varten sekä koulujen
rehtoreille ilkivalta ja vahinkotapahtumien selvittelyyn ja alueella liikkuneiden
henkilöiden tunnistamiseen.
Järjestelmästä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus kohteessa.
Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri on suojattu salasanalla.
Rekisterin tietoja säilytetään noin 14 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen
toteuttamisesta johtuvaa syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.
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Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
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Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivulta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivulta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.
Kyseessä on vapaaehtoinen rekisteri, jolloin oikeutta tietojen poistamiseen ei ole.
Rekisterissä ei tapahdu tietojen automaattista profilointia.

