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TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 

 

 

1. 
Rekisterin 
nimi 

VIDEOVALVONTA 

2. 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi: 

Parkanon kaupunki 
Osoite: 

PL 14, 39701 Parkano 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 

puh. 03 44331 

3. 
Rekisteristä 
vastaava  
viranhaltija 

Nimi: 

Erkki Hirsimäki 
Osoite: 

Parkanontie 37 39700 Parkano 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

0447865215 

4. 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi: 

Timo Lehtinen 
Osoite: 

Parkanontie 37 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

0447865701 

5. 
Tietosuoja-
vastaava 

Tietosuojavastaava Minna Laatu 
tietosuojavastaava@parkano.fi 
puh. 044 786 5205 
 
Varatietosuojavastaava Erkki Hirsimäki  
tietosuojavastaava@parkano.fi  
puh. 044-7865 215 

6. 
Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Kameroiden avulla valvotaan kiinteistön piha-alueita, sisäänkäyntejä ja sisätiloja. Valvonnasta 
on kerrottu asianmukaisilla kylteillä. 
Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on kiinteistössä toimivien tai vierailevien henkilöiden 
turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen. Käyttötarkoituksena on lisäksi 
rikostapauksien ennaltaehkäisy sekä 
selvittäminen. 
Kameroiden reaaliaikaista kuvaa seurataan normaalisti vain piha-alueiden osalta. 
Poikkeuksena tästä ovat pelastustoiminta, evakuointi, uhkatilanteet ja energian jakelun 
poikkeusolosuhteet, jolloin kameravalvontaa käytetään myös sisätiloissa reaaliajassa. 

7. 
Rekisterin 
tietosisältö 

Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 tuntia/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle. 
Koska kamerat eivät tallenna kuvaa, jossa ei ole liikettä, tallennetun ajan pituus voi vaihdella. 
Valvontakamerat eivät tallenna puhetta. 

8. 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentamat kuvat valvonta-alueilla tapahtuvista liikkeistä 
kaikkialla Parkanon kaupungin kiinteistöjen alueella. 
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9. 
Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään.  
Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille. Tietoja voidaan luovuttaa ja 
käsitellä kaupungin omien organisaatioiden välillä tarpeellisessa määrin. 

10. 
Tietojen 
siirto EU:n 
tai ETA:n  
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedot säilytetään Parkanon 
kaupungin palvelinsaleissa VAHTI luokitelluissa tiloissa. 

11. 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 

Valvontakameroiden ohjauskeskukset ja kovalevyt sijaitsevat palvelinsaleissa, joihin pääsy on 
rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka ovat suojattu 
salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä. Tietoa säilytetään noin 
3 kk ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. 
 
 
 

12. 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden toteutumiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät: 
www.parkano.fi/tietosuoja 
 
Pyyntölomakkeet ovat saatavissa myös kaupungin kirjaamosta, neuvonnasta ja toimialoilta. 

 

https://www.parkano.fi/tietosuoja

