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Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja
huolehtii siitä, että rekisteriä hoidetaan asianmukaisesti
REKISTERIN NIMI

Juupajoen torikameran tallentava kameravalvonta.

REKISTERIN
KÄYTTÖTARKOITUS

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta,
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on
varmistaa ja lisätä asukkaiden sekä asiakkaiden
turvallisuutta.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004)
17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa
työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi,
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa
(609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka
työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen
näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun
työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa
aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT
TIETOTYYPIT

Juupajoen torikameran teknisen kameravalvonnan piiriin
kuuluvissa tiloissa syntynyt tallentavaan
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuvaaineisto.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
välittämä/tallentama kuva-aineisto.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille

LUOVUTUKSET EU:N TAI
ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei luovuteta
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REKISTERIN SUOJAUKSEN
PERIAATTEET

A. Analoginen aineisto
B. Digitaalinen aineisto
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan
kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla.
Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä
riippuen enintään 60 vrk, 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.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteriin talletettujen tietojen tarkastusoikeutta koskevan
pyynnön voi toimittaa osoitteeseen KUNNANVIRASTO
Koskitie 50 35500 KORKEAKOSKI

OIKEUS VAATIA TIEDON
KORJAAMISTA

Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista koskevan
vaatimuksen rekisterin vastuuhenkilölle

MUUT HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT
OIKEUDET

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa tietoja
suoramarkkinointia, markkina ja mielipidetutkimusta,
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

REKISTERIIN
TALLENNETTAVIEN
INFORMOINTI

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä
”Tallentava kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä. Lisäksi
tallennuspaikoilla on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.

Lomakepohjan lähteet:
Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

