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

25.5.2018
1.
Rekisterin
nimi
2.
Rekisterinpitäjä

Tallentava kameravalvontajärjestelmä

Nimi:

Parkanon kaupunki, ICT-palvelut
Osoite:

Parkanontie 37, 39700 Parkano
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

03 44331
3.
Rekisteristä
vastaava
viranhaltija

Nimi:

Kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki
Osoite:

Parkanontie 37, 39700 Parkano
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 044 786 5215, erkki.hirsimaki@parkano.fi
Nimi:
4.
Yhteyshenkilö Tietohallintojohtaja Timo Lehtinen
Osoite:
rekisteriä
Parkanontie 37, 39700 Parkano
koskevissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
puh. 044 786 5701, timo.lehtinen@parkano.fi

5.
Tietosuojavastaava
6.
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

7.
Rekisterin
tietosisältö

8.
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietosuojavastaava Minna Laatu
tietosuojavastaava@parkano.fi
puh. 044 786 5205
Kameravalvonnan tarkoituksena on
- suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä
- varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.
Lisäksi työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja
- yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentissa
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
- työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen
tilanteen selvittämiseksi.
Parkanon kaupungin tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden tallentama
kuva-aineisto.

Kamerat tallentavat aina, kun kuva-alassa tapahtuu liikettä.
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9.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille, ellei siihen ole lakiin oikeuttavaa perustetta.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

10.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
11.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A.

Manuaalinen aineisto:

B.

Sähköinen aineisto:

Tallennuspaikkana IP- kameravalvontajärjestelmän palvelin kaupungintalolla.
Rekisterin tietoja (tallenteet) saavat nähtäväkseen vain sen hallinnoinnin edellyttämiin
tehtäviin osallistuvat henkilöt ja käyttäjät.
Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
Henkilötietojen säilytys/säilytysajan määrittely:
Tietojen säilyttämisessä noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa, arkistolaitoksen
kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä.
Tietojen säilytysajat on kuvattu täällä:
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/yleishallinto_verkkoon.pdf
Tallentava kameravalvontajärjestelmä tuottaa kuvatallennetta, joka ei ole korjattavissa.

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.
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