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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Perusturvalautakunta

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Saara Damski

Yhteystiedot

Varkauden kaupunki / kirjaamo
PL 208 78201 Varkaus

varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Muut yhteystiedot
Tietosuojavastaavat Sanna Kaskivirta ja Pia Keränen
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Aalto - hyvinvointikeskuksen kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisterin käyttötarkoituksena on
- työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden
varmistaminen
- kiinteistöjen ja muun omaisuuden suojaaminen
- turvallisuutta, omaisuutta tai palvelutuotantoa vaarantavien tilanteiden selvittäminen
Tallenteita saa käyttää myös työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi,
tasa-arvolaissa ja työturvallisuuslaissa tarkoitettujen häirinnän, ahdistelun tai epäasiallisen
käytöksen selvittämiseksi tai toteennäyttämiseksi, jos työnantajalla on perusteltu aihe
epäillä työntekijän syyllistyneen tällaiseen käytökseen, sekä työtapaturmien
selvittämiseksi.
Keskeinen lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Työturvallisuuslaki (738/2002)

5
Rekisterin
tietosisältö

Tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluvat ulko- ja sisätiloissa syntyneet kuvatallenteet
mukaan lukien tallennusaika ja -paikka.
Valvonnasta ilmoitetaan kameravalvontakylteillä valvotuille alueille saavuttaessa.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

2 (3)

Tiedot saadaan tallentavalla kameravalvontalaitteistolla kerätystä kuva- ja
videoaineistosta.
Laitteistot tallentavat pääsääntöisesti liiketunnistuksesta 24/7.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

9 b) Sähköinen aineisto

Tieto säilyy 2 viikkoa, jonka jälkeen tallennus alkaa alusta ja vanhat tiedot häviävät.
Kameratallenteiden katseluoikeuksista ja henkilökohtaisista käyttäjätunnuksista päättää
kohdan 2 yhteyshenkilö. Pakottavissa tilanteissa, joissa viranomaiset tarvitsevat
tallennetietoa voi vartija antaa tarvittavat katseluoikeudet.
Tallenteiden katselu suoritetaan niin, että sivulliset eivät pääse katsomaan niitä.
Kamerajärjestelmän keskuslaitteistot (keskusyksikkö, tallenninpalvelin) on sijoitettu
lukittuun tilaan, johon on kulkuoikeus vain nimetyillä henkilöillä. Laitteistot ovat suojattu
tietoturvallisesti.
Kuvatallenteesta voidaan ottaa kopio, mikäli epäillään tapahtuneen rikos. Kopiota
säilytetään selvitettävän asian käsittelyn ajan.
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10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön
Varkauden kaupungille https://www.varkaus.fi/varkauden-kaupunki/turvallisuus/tietoturvaja-tietosuoja -sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti.
Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan päällä
tietoihin. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä ennen tarkastusta.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä hänestä on tallennettu Varkauden kaupungin
kameravalvontaan, mikäli se on mahdollista toteuttaa muiden henkilöiden
yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Tarkistettava ajankohta on yksilöitävä riittävällä
tarkkuudella tarkistuksen kohteena oleva tilanne huomioiden.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterin sisältämä tieto, videokuva, ei itsessään voi olla virheellistä, jolloin
oikaisutarvetta ei synny.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

Ei oikeutta vaatia tietojen poistamista. Tiedot poistuvat ilmoitetun tallenneajan jälkeen.

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja käytetään vain aiemmin kuvatuissa poikkeustapauksissa (rikos, ilkivalta,
tapaturma). Varkauden kaupunki ei profiloi käyttäjiä, eikä myöskään normaaliolosuhteissa
käytä itse rekisteriin tallennettua tietoa millään lailla.

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään vain, kun on tarve selvittää joko rikos-, ilkivalta- tai
tapaturmatilanne kameravalvontamateriaalin avulla. Näissä tapauksissa materiaali
luovutetaan poliisille.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista saat täältä: https://tietosuoja.fi/
tunne-oikeutesi.
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