Rekisteröidyn informointi/Tietosuojaseloste
Yleinen tietosuoja-asetus art. 12-34
Tornion kaupunki

Laatimispäivä: 27.8.2018
Muokkauspäivä:

Miten käsittelemme henkilötietojasi Tornion kaupungin kameravalvonta-rekisterissä?
Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
1. Rekisterinpitäjä
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
+358 1643211
kirjaamo@tornio.fi
2. Rekisterin vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kiinteistöpäällikkö
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
+358 (0)1643211
4. Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava ja yhteystiedot
Kaupungin tietosuojavastaava
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
+358 (0)40 5971 341
tietosuojavastaava@tornio.fi
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa henkilökunnan ja muiden
Tornion kaupungin kiinteistöissä tai alueella oleskelevien turvallisuutta, suojata omaisuutta sekä
ennaltaehkäistä ja selvittää turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavia tilanteita. (Laki yksityisyyden
suojasta työelämässä 759/2004 16 §).
Käsittelyn oikeusperusteena on yleinen etu (omaisuuden suojaus, rikosten ennaltaehkäisy, rikosten
selvittäminen, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden varmistus)
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.
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6. Rekisterin tietosisältö (Art. 14)
Tornion kaupungin kiinteistöjen kameravalvonnan alueella liikkuvat henkilöt, ajoneuvot, kuvausaika
ja –paikka. Rekisterin tietosisältö on kameroiden tallentamaa kuvamateriaalia.
7. Mistä henkilötiedot on saatu (Art. 14)
Valvontakameroiden kuvaamat tallenteet.
8. Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit
Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa /
tiedonohjaussuunnitelmaa, lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja sekä kansallisarkiston
määräyksiä ja kuntaliiton suosituksia.
Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään 30 vuorokautta. Tallenteita voidaan kuitenkin
säilyttää tätä pidempään (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004/759 17 § mukaisesti) mm.
kesken olevan selvitettävän asian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.
9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle
lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi; esim. poliisilla on oikeus rikostutkintaan liittyen tallennettuun
materiaaliin.
10. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen
ulkopuolelle ja tiedot käytettävistä suojaustoimista
Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty tietosuoja-asetuksen artikloissa 13–15. Tietojen poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle tai tietosuojavastaavalle
kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai täyttämällä lomake rekisteriasioita hoitavan yhteyshenkilön tai tietosuojavastaavan luona.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi, eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita.
Tietojen pyytäminen on maksutonta kaksi kertaa vuodessa samasta rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi
periä tietojen pyytäjältä kohtuullisen maksun, mikäli pyyntö sisältää tiedoista useampia jäljennöksiä.
Rekisterinpitäjä voi myös periä kohtuullisen maksun, jos tiedon pyytäjän pyyntö on perusteeton tai
kohtuuton.

