FORSSAN KAUPUNKI

Tulostuspäivä 28.3.2017

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 28.3.2017, muutospäivä
1 Rekisterinpitäjä

Nimi

Puhelin
Postiosoite
Käyntiosoite
2 Rekisteriä hoitava henkilö Nimi

Forssan kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimi
Vaihde (03) 41 411
PL 62, 30101 Forssa
Turuntie 18, Forssa
Nurmi Arto / Jukka Perälä

tai yhteyshenkilö
Puhelin
Toimialayksikkö
Postiosoite
Käyntiosoite

3 Rekisterin nimi ja muoto
4 Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

(03) 41415610 / (03) 41415314
Tilapalvelu
PL 62, 30101 Forssa
Turuntie 18, Forssa
Tallentava kameravalvontajärjestelmä
atk-tiedostona
manuaalisena videonauha-muodossa
1 Yleiset edellytykset (Henkilötietolain 8 §)
asiakassuhteen hoitaminen
jäsenyysasioiden hoitaminen
palvelussuhteen hoitaminen
muu, mikä Kohteen omaisuuden suojaus, rikosten ennaltaehkäisy ja
selvittäminen, ks. tarkemmin muut tiedot -kohta
2 Henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten (Henkilötietolain
4 luku)
tutkimus
tilasto
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
henkilömatrikkeli
sukututkimus
suoramarkkinointi
luottotietotoiminta
3 Erityislainsäädäntö
nimetty tehtävä ja laki (nimi, nro/vuosi)

Muut tiedot

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on suojata kohteen
omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä. Tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä on tarkoitus
myös suojata henkilökunnan työrauhaa, sekä lisätä työturvallisuutta. Tätä
tarkoitusta varten rekisteriin tallenetaan kiinteistössä tai sen välittömässä
läheisyydessä oleskelevien henkilöiden tietoja. Rekisteriin tallentuu myös
asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen
vuoksi tietoja.
Valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika, tallennuspaikka
Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

5 Rekisterin tietosisältö
6 Säännönmukaiset tieto1
lähteet
7 Säännönmukaiset tietojen Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai
luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan
EU:n ja Euroopan talousluovuttaa poliisille.
alueen ulkopuolelle

1

HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.
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8 Rekisterin suojauksen
periaatteet

9 Lisätietoja
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A. Manuaalinen aineisto
.
B. ATK:lle tallennetut tiedot
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva
rekisteri on suojattu salasanalla. Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle
henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista
valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään 14 vrk., ellei ole erityistä syytä toimia
toisin. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö
tapahtuu kovalevyltä tulostamalla.
Koska kameravalvonta on tarkoitettu myös omaisuuden suojaamiseen ja
koska kohteessa ei ole valvomoa, jossa kaikkia tallentavia tapahtumia
voitaisiin seurata reaaliajassa, on tarpeen säilyttää kuvatallenteita 14
vuorokautta, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi käytettävissä
todistusmateriaalia. Kaksi viikkoa on käytännössä havaittu riittäväksi ajaksi
omaisuuden katoamisen havaitsemiseksi. Tallentava kameravalvontajärjestelmän rakenne ei mahdollista sitä, että tallennusaika valittaisiin
kohteen mukaan.
Tallennettua materiaalia voivat käsitellä rekisteripitäjän lisäksi Maarit Järveläinen, Ilkka kononen Jukka Järvinen ja Juhani Setälä.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
1 Tarkastusoikeus ja tarJokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi
kastusoikeuden toteuttami- tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
nen
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Pyydettäessä tiedot on annettava kirjallisesti. (HetiL 523/99 § 26)
Tarkastusoikeuteen liittyy rajoituksia, jotka on mainittu henkilötietolain 27
§:ssä. Jos vain osa rekisteröityä henkilöä koskevista tiedoista on sellaisia,
että ne 27 § 1 momentin mukaan jäävät tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot. (HetiL
523/99 § 27.2)
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on
kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. (HetiL 523/99 § 26)
Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
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2 Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen toteuttaminen
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Rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisena ja korjattavaksi esitetty tieto riittävästi yksilöitynä, pyyntö voidaan laatia tietosuojavaltuutetun mallilomakkeelle
(henkilörekisteriin talletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus, www.tietosuoja.fi/). Tiedon korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja
se voidaan jättää tai lähettää rekisteriä hoitavalle henkilölle.
Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, annetaan
asiasta kirjallinen todistus, jossa on mainittava vaatimuksen epäämiseen
johtaneet syyt. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00180 Helsinki, puh. 010 36
66700).
Rekisterinpitäjällä on myös oma-aloitteinen korjausvelvollisuus (HetiL 29 §).
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta
tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

3 Muut mahdolliset oikeudet
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