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Rekisteröidyn informointi
Tallentava kameravalvonta
Olemme sitoutuneet suojaamaan työntekijöidemme, asiakkaidemme ja potilaidemme yksityisyyttä
ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.
Kerromme tässä kameravalvonnan tuottaman henkilötiedon käsittelystämme ja siitä, millä tavoin
voit itse vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Kameravalvonnan mahdollistamiseksi keräämme sen
tuottamaa henkilötietoa tallennuslaitteille.
Keräämämme tiedot tulevat kameravalvonnan kameroista ja tiedot sisältävät videokuvan ja mahdollisen äänen.
Käytämme keräämiämme henkilötietoja:





Tuottaaksemme kameravalvonnan eri kiinteistöjen alueella
Turvataksemme kiinteistöjen alueella liikkuvien turvallisuuden
Turvataksemme kiinteistöjen turvallisuuden
Mahdollisten tapaturmien, vaaratilanteiden ja rikosten selvittämiseen

Voit ottaa meihin yhteyttä, mikäli sinulla on jotain kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyen.
(rekisterin yhteyshenkilöiden yhteystiedot asiakirjan lopussa taulukossa).
Tietosuoja-asioissa on hyvä ottaa yhteys ensisijaisesti tietosuojavastaavaan.
Kauhajoen kaupungin tietosuojavastaava
Petri Borén
Teknologiapuisto 1 C209
61800 Kauhajoki petri.boren@seutupalvelukeskus.fi
040 194 0894
Toimintamme tai lainsäädännön muuttuessa saatamme päivittää tätä asiakirjaa, joten pyydämme
sinua tutustumaan tämän sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme henkilötietoja kameravalvonnan toteuttamiseksi, kerättäviä tietoja ovat kameravalvonnan tuottama videokuva sekä joissain tilanteissa myös ääni.
Kameravalvontaa on alueilla ja tiloissa, jotka ovat julkisia. Kameravalvonnasta informoidaan alueella, jossa kameravalvontaa suoritetaan. Kameravalvontaa ei ole tiloissa, joissa on erityinen yksityisyydensuoja.
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Mihin henkilötietojani käytetään?
Kameravalvonnan tarkoitus on omaisuuden suojelemisen lisäksi ennaltaehkäistä ja suojella kiinteistössä asuvien tai asioivien henkilöiden sekä työntekijöiden turvallisuutta ja auttaa jo mahdollisesti tapahtuneiden rikosten tai tapahtumien kulun selvittämistä.
Käytämme henkilötietojasi vain tarvittaessa selvittämään tapahtumia, joissa kameravalvonnan tuottamia tietoja tarvitaan todistamaan tapahtuma. Näitä tapahtumia ovat yksilöidyt tilanteet, joissa
tietoja voidaan käyttää työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, häirinnän tai ahdistelun tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi sekä tapaturman, rikosepäilyn tai muun vaaraa tai
uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen.

Kuka käsittelee henkilötietojani?
Henkilötietoihisi on pääsy niillä henkilöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu ja vain siltä osin kuin se
työtehtävien hoitamiselle on välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja salassapitosäännökset huomioiden.
Henkilötietojasi käsittelee tarpeen- ja sopimuksenmukaisesti kiinteistönhoitaja / kiinteistöstä vastaava viranhaltija. Sopimuksissa on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Kameravalvonnan tallentimet ovat ns. ylikirjoittavia ja vanhat tallenteet korvautuvat uusilla. Tallenteiden säilytysaika on muutamia viikkoja.
Mikäli ilmoitus vahingonteosta tai muusta tapahtumasta tulee tallenteen säilytysaikana, tallenne
säilytetään tältä osin kyseisen tapahtuman selvittämisen ajan.
Missä henkilötietoni säilytetään ja miten ne on suojattu?
Säilytämme henkilötietojasi kameravalvonnan kohteena olevan kiinteistön tiloissa, joissa tiedot
tallentuvat kiinteistökohtaiselle tallennuslaitteelle. Tallentimet ovat tiloissa, joihin pääsy on rajoitettua ja järjestelmät ovat suojattu henkilökohtaisin tunnuksin, jotka ovat vain järjestelmän käyttäjiksi
hyväksytyillä.
Paperiaineisto, kuten raportit ja tarkastuspyynnöt arkistoidaan lukittavissa tiloissa ja/tai kaapeissa,
joihin pääsy on rajoitettu.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkistaa mitä Sinua koskevia
tietoja kameravalvontarekisteriin on tallennettu.
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Mikäli tietonsa haluaa tarkistaa, tulee ottaa yhteys tässä asiakirjassa mainittuun rekisterin
yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan.
Pyyntö tulee esittää riittävin henkilötiedoin ja pyynnön kohteena olevat tiedot tulee eritellä
riittävällä tarkkuudella.
Pyynnön tulee sisältää riittävät henkilön yksilöintitiedot. Pyydämme Sinua todistamaan henkilöllisyytesi riittävällä varmuudella ja tarvittaessa pyydämme tarkentamaan pyyntöä.
Kameravalvonnan rekisterin materiaali ei luonteestaan johtuen sisällä virheellistä henkilötietoa eikä
korjausoikeutta näin ollen ole. Kameravalvonnan tietoja ei poisteta tallenteiden säilytysaikana.

Tiedonsaantiin tai korjaamiseen liittyvät lomakkeet löytyvät osoitteesta
http://www.kauhajoki.fi/fi/hallinto/tietosuojakaytanto.link tai rekisterinpitäjän toimipisteestä.
Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa, mikäli tietoja pyydetään useammin,
meillä on oikeus periä tiedoista kohtuullinen korvaus.
Sinulla on oikeus tehdä antamastamme päätöksestä tai henkilötietojen käsittelyn rikkomuksesta valitus tietosuojaviranomaiselle http://www.tietosuoja.fi/. Tietosuojavaltuutetun
toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?
Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä kiinteistöjen vartioinnista vastaavia vartiointiliikkeitä, joiden
kanssa on olemassa asianmukaiset ja voimassaolevat sopimukset ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja muun lainsäädännön velvoitteita.
Kameravalvonnan järjestelmistä ei ole yhteyttä muualle.
Rikoksen tapahtumisen epäilyn yhteydessä luovutamme henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille laillisen tarpeen mukaan.
Tietoja siirrettäessä ja käsitellessä huolehdimme tietoturvan- ja suojan korkeasta tasosta EU:n
tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Mistä henkilötiedot saadaan?
Rekisterin tiedot koostuvat valvontakameroiden tuottamasta tiedosta, kameroin valvotulla alueella
liikkuvista henkilöistä.
Rekisteriin tallennetaan vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joka tarkoittaa tässä videokuvan ja mahdollisen äänen tallentamista tallennuslaitteelle.
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Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa
Kauhajoen tekninen lautakunta
PL 500
61801 Kauhajoki
Hallintoaukio
61800 Kauhajoki
puh. 06 2413 2000
tekninen(@)kauhajoki.fi
Kiinteistöpäällikkö
puh. 040 571 5295
tekninen(@)kauhajoki.fi

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta
Kuvaa ja mahdollisesti ääntä

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään
Vanhat tallenteet korvautuvat
uudella muutaman viikon
sisällä.

