Tietosuojaseloste - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §, 1.5.2011

1. Rekisterinpitäjä

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja
yhteystiedot

Ari Honkanen, 040-315 2777

3. Rekisterin nimi

Järvenpään kaupungin kameravalvonnan rekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyntarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

Järvenpään kaupungin hallinnassa olevissa kiinteistöissä ja toimitiloissa
käytetään tallentavaa kameravalvontaa ja kamerat tallentavat 24 h/vrk.
Kameravalvonnan tarkoitus on omaisuuden suojelemisen lisäksi
ennaltaehkäistä ja suojella kiinteistöissä asioivien henkilöiden sekä
työntekijöiden turvallisuutta sekä auttaa jo mahdollisesti tapahtuneiden
rikosten selvittämistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu
henkilötietolain (523/1999) 8 §:n viidennen kohdan mukaisiin käsittelyn
yleisiin edellytyksiin sekä työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja lain
yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:iin.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden
suojasta annetun lain (759/2004) 17 §:n mukaisesti yksilöidyissä tilanteissa
työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten
välisessä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai
ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä
työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa
aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Rekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on
määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.
Tietoja voi käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja
tilastointitarpeisiin.

5. Rekisterin
tietosisältö

Valvontakameroiden kuvatallenne kameroiden alueella liikkuvista
henkilöistä kiinteistöjen ulkoalueella, auloissa, käytävillä ja yleisissä
asiakastiloissa.
Rekisteriin voidaan tallettaa vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeellisia tietoja.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Valvontakameroiden kautta tallentuva tieto kiinteistöistä.
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7. Säännönmukaiset
tietojenluovutukset

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille
viranomaisille, joilla on oikeus saada rekisteristä tietoja. Lisäksi
kameravalvontakuvaa voidaan välittää vartiointipalvelusta vastaavalle
vartiointiliikkeelle. Tiedot luovutetaan teknisinä tallenteina tai teknisen
käyttöyhteyden välityksellä.
Tietojen luovutuksesta ja välityksestä päättää ja vastaa tekninen
erityisasiantuntija Ari Honkanen.
Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

8. Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Kameravalvontajärjestelmän tallentimet sijaitsevat lukituissa tai valvotuissa
tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan rajoitetulla määrällä kunkin kohteen
henkilökunnasta. Järjestelmien käyttöliittymät ovat suojattu salasanalla ,
jotka ovat vain järjestelmän käyttäjiksi hyväksyttyjen tiedossa.
Kaikki Järvenpään kaupungin kameravalvontajärjestelmät ovat
rakennuskohtaisia, eikä järjestelmillä ole yhteyksiä rakennusten
ulkopuolelle.
Rekisterin tietoja säilytetään tallentimissa keskimäärin 5-14 vuorokautta,
riippuen kohteen valvontakameroiden lukumäärästä. Jos säilytysaikana
tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitus säilytetään
tältä osin rikoksen selvittämiseen saakka. Tallennettu materiaali tuhotaan
tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä
kopioimalla ja monitorivalvonnalla.

10. Tarkastusoikeus Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä
ja tarkastusoikeuden häntä koskevia tietoja Järvenpään kaupungin kameravalvontarekisteriin on
toteuttaminen
tallennettu.
Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus
tutustua itseään koskeviin, tallenteiden sisältämiin tietoihin sekä saada
kirjallinen seloste tallenteen sisällöstä.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla Järvenpään kaupungin palvelupisteessä.
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Tarkastuspyyntö osoitetaan,
Tekninen erityisasiantuntija Ari Honkaselle 040 - 315 2777
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle
postitse.
Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä
tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.
Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antaminen saattaisi
aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun
muun oikeuksille.
Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen
kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun
toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
11. Tiedon
korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Tallentavan kameravalvonnan rekisterin materiaalia ei luonteensa vuoksi
editoida, muuteta, korjata tai osia poisteta tallennusten säilytysaikana.

12. Rekisteriin
tallennettavien
informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikalla näkyvillä ’’Tallentava
kameravalvonta’’ -ilmoituksilla, jotka on sijoitettu kaikkien sisäänkäyntien
yhteyteen. Lisäksi tietosuojaseloste on nähtävänä ilmoitustaululla.
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