
   25.5.2018 

 

Tietosuojainformaatio tallentavasta kameravalvonnasta 
 
Yleistä 
 

Olemme sitoutuneet suojaamaan työntekijöidemme, asiakkaidemme ja potilaidemme yk-
sityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. 
 
Kerromme tässä kameravalvonnan tuottaman henkilötiedon käsittelystämme ja siitä, mil-
lä tavoin voit itse vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Kameravalvonnan mahdollistami-
seksi keräämme sen tuottamaa henkilötietoa tallennuslaitteille.  
 
Keräämämme tiedot tulevat kameravalvonnan kameroista ja tiedot sisältävät videokuvan 
ja mahdollisen äänen.  
 
Käytämme keräämiämme henkilötietoja: 
 Tuottaaksemme kameravalvonnan eri kiinteistöjen alueella 
 Turvataksemme kiinteistöjen alueella liikkuvien turvallisuuden 
 Turvataksemme kiinteistöjen turvallisuuden 
 Mahdollisten tapaturmien, vaaratilanteiden ja rikosten selvittämiseen 

 
 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Teuvan kunta 
Yhdyskuntarakenne 
Rasintie 1 A, PL 25 
64700  TEUVA 
kunta@teuva.fi 
06 2413 4000 
 
Voit ottaa meihin yhteyttä, mikäli sinulla on jotain kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn 
liittyen. Tietosuoja-asioissa on hyvä ottaa yhteys ensisijaisesti tietosuojavastaavaan. 
 
Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: 
Marko Mylläri, talonrakennusmestari 
Rasintie 1 A, PL 25 
64700  TEUVA 
marko.myllari@teuva.fi 
p. 050 386 4601 
 
Tietosuojavastaava: 
Petri Borén 
Teknologiapuisto 1 C209 
61800 Kauhajoki 
petri.boren@seutupalvelukeskus.fi 
040 194 0894 
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Mitä henkilötietoja keräämme? 

Keräämme henkilötietoja kameravalvonnan toteuttamiseksi, kerättäviä tietoja ovat kame-
ravalvonnan tuottama videokuva. 

Kameravalvontaa on alueilla ja tiloissa, jotka ovat julkisia. Kameravalvonnasta informoi-
daan alueella, jossa kameravalvontaa suoritetaan. Kameravalvontaa ei ole tiloissa, joissa 
on erityinen yksityisyydensuoja. 

 

Mihin henkilötietojani käytetään? 

Kameravalvonnan tarkoitus on omaisuuden suojelemisen lisäksi ennaltaehkäistä ja suo-
jella kiinteistössä asuvien tai asioivien henkilöiden sekä työntekijöiden turvallisuutta ja 
auttaa jo mahdollisesti tapahtuneiden rikosten tai tapahtumien kulun selvittämistä. 

Käytämme henkilötietojasi tarvittaessa selvittämään tapahtumia, joissa kameravalvonnan 
tuottamat tiedot ovat tarpeen. Näitä tapahtumia ovat yksilöidyt tilanteet, joissa tietoja voi-
daan käyttää työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, häirinnän tai ahdis-
telun tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi sekä tapaturman, rikosepäilyn tai muun 
vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseen.  

 

Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Henkilötietoihisi on pääsy niillä henkilöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu ja vain siltä osin 
kuin se työtehtävien hoitamiselle on välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyt-
tämään tietoja turvallisesti ja salassapitosäännökset huomioiden. 

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään? 

Kameravalvonnan tallentimet ovat ns. ylikirjoittavia ja vanhat tallenteet korvautuvat uusil-
la. Tallenteiden säilytysaika on yleisesti muutamia viikkoja. 

Mikäli ilmoitus vahingonteosta tai muusta tapahtumasta tulee tallenteen säilytysaikana, 
tallenne säilytetään tältä osin kyseisen tapahtuman selvittämiseen saakka. 

 

Missä henkilötietoni säilytetään ja miten ne on suojattu? 
 

Säilytämme henkilötietojasi kameravalvonnan kohteena olevan kiinteistön tiloissa, joissa 
tiedot tallentuvat kiinteistökohtaiselle tallennuslaitteelle. Tallentimet ovat tiloissa, joihin 
pääsy on rajoitettua ja järjestelmät ovat suojattu henkilökohtaisin tunnuksin, jotka ovat 
vain järjestelmän käyttäjiksi hyväksytyillä. 
 
Kiinteistöjen kameravalvonnasta ei ole yhteyttä muualle. 
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Mitä oikeuksia minulla on? 
 

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkistaa mitä Sinua 
koskevia tietoja kameravalvontarekisteriin on tallennettu. Voit myös tietosuoja-asetuksen 
18 artiklan määrittelemissä tilanteissa rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. 
 
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä meihin tämän 
selosteen alussa olevia yhteystietoja käyttäen. Pyynnön tulee olla riittävän tarkasti yksi-
löity ja ajankohta tulee määritellä mahdollisimman tarkasti. Pyynnön tulee sisältää riittä-
vät henkilön yksilöintitiedot. Pyydämme Sinua todistamaan henkilöllisyytesi riittävällä 
varmuudella ja tarvittaessa pyydämme tarkentamaan pyyntöä. 
 
Kameravalvonnan rekisterin materiaali ei luonteestaan johtuen sisällä virheellistä henkilö-
tietoa eikä korjausoikeutta näin ollen ole. Kameravalvonnan tietoja ei poisteta tallenteiden 
säilytysaikana. 
 
Tiedonsaantiin, korjaamiseen tai poistamiseen liittyvät lomakkeet ovat saatavilla toimipis-
teestämme tai osoitteesta: www.teuva.fi, 
 
Vastaamme tietopyyntöihin kuukauden kuluessa ja ilmoitamme Sinulle, mikäli emme pys-
ty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten silloin, jos tarkastusoikeus aiheuttaa vakavaa vaaraa 
jonkun toisen henkilön oikeuksille. 
 
Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa, mikäli tietoja pyydetään useammin 
tai tietojen haku vaatii erityisiä toimenpiteitä, meillä on oikeus periä tiedoista kohtuullinen 
korvaus. 
 
Sinulla on oikeus tehdä antamastamme päätöksestä tai henkilötietojen käsittelyn rikko-
muksesta valitus tietosuojaviranomaiselle http://www.tietosuoja.fi/fi/. Tietosuojavaltuute-
tun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. 
 
 

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille? 
 

Kameravalvonnan järjestelmistä ei ole yhteyttä muualle.  
 
Välitämme henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille laillisen tarpeen mukaan. Ilmoi-
tamme viranomaisten tietopyynnöistä Sinulle, mikäli se on lain puitteissa sallittua. 
 
Tietoja siirrettäessä ja käsitellessä huolehdimme tietoturvan- ja suojan korkeasta tasosta 
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  

 

 

 

http://www.teuva.fi/
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Mistä henkilötiedot saadaan? 

Rekisterin tiedot koostuvat valvontakameroiden tuottamasta tiedosta, kameroin valvotulla 
alueella liikkuvista henkilöistä. 
 
Rekisteriin tallennetaan vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, jo-
ka tarkoittaa tässä videokuvan tallentamista tallennuslaitteelle. 

 

Sovellettava lainsäädäntö 

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus 
Työturvallisuuslaki 27 § 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 16 ja 17 § 
Perustuslaki 10 § 

 

 
Rekisterinpitäjä ja yhteys-
henkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa 

 
Mitä henkilötietoja ke-
räämme sinusta 

 
Kuinka kauan henkilötietoja  
säilytetään 

 
Teuvan kunta 
Yhdyskuntarakenne 
PL 25 
Rasintie 1 A 
64700  TEUVA 
puh. 06 2413 4000 
kunta@teuva.fi 
Maanrakennusmestari 
puh. 050 386 4601 
 
 

 
 
Kuvaa ja mahdollisesti ääntä  

 
Vanhat tallenteet korvautuvat 
uudella muutaman viikon sisällä  
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