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TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki (1050/2018)
Palvelun nimi: KAMERAVALVONTA, ALUEET
Lehmon pallokenttä, torin alue, ampumahiihto-stadion, satama, keskuskentän alue ja
Kylmäojan koulun jääkiekkokaukalo.
Tiedonanto laadittu: 8.5.2020, päivitetty 15.4.2022
1. Rekisterinpitäjä
Kontiolahden kunta (y-tunnus 0169048-8)
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi
2. Rekisterinpitäjän edustajat
Kuntatekniikan päällikkö, p. 050 567 3280
3. Tietosuojavastaava
Tiedonhallintasuunnittelija, p. 050 437 3411, tietosuojavastaava@kontiolahti.fi
Varatietosuojavastaava hallinto-osaston toimistosihteeri, p. 050 437 3414
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kameravalvonnan tarkoituksena on:
 suojata omaisuutta
 ennaltaehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa
 auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
 varmistaa ja lisätä alueella toimivien työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden alueella liikkuvien
turvallisuutta
Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta
kameravalvonnasta.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa
ja analogisessa muodossa.
Kameroita on sijoitettu Kontiolahden kunnan omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille sekä erityisen valvontatarpeen vuoksi tiettyihin
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toiminnallisten syiden vuoksi erityisen haavoittuviin kohteisiin. Rekistereihin tallentuvat kullakin alueella kameravalvonnan kattamilla alueilla liikkuvien ja oleskelevien henkilöiden kuvat. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 16§)
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Valvontakameroiden välittämä analoginen ja digitaalinen kuvamateriaali, ei ulkopuolisia tietolähteitä.
8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
Kameravalvontajärjestelmä
9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.
10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen
tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Tallenteita ei luovuteta muille viranomaisille eikä
muille tahoille.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään enintään 2kk. Tallenneaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan. Tallenne
voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen
häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, työtapaturman tai työturvallisuusasian käsittelyn
loppuunsaattamiseksi.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. Tietojen poisto-oikeus ei koske lakisääteisiä rekistereitä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (PL 800, 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi, p. 029 566 6700), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät kunnantalolta, kunnan kotisivuilta ja osoitteesta
https://miunpalvelut.fi/Kontiolahti
Mahdolliset henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

