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Kameravalvonnan rekisterit

Rekisterinpitäjä

Kärkölän kunta / kiinteistötoimi

Rekisterinpitäjän
tiedot

Virkatie 1
16600 Järvelä
044-770 2200
kirjaamo@karkola.fi

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Ville Partio
ville.partio(a)karkola.fi
044-770 2226
1.2.2021 alkaen
Lauri Pasanen
lauri.pasanen(a)karkola.fi

Tietojen
säilyttämisaika

Tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on oppilaiden,
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen
turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden ja kiinteistön
suojaaminen ja toimintaprosessien asianmukaisen jatkuvuuden
valvominen ja selvittäminen.

Henkilötietojen
käsittelyn peruste

Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai julkisen vallan
käyttäminen

Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä olevat henkilötiedot (kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
ja henkilötietoryhmistä). Kuvamateriaalia valvonta-alueella
liikkuvista henkilöistä kellon aikoineen ja päivämäärineen.
Henkilöiden puhetta ei tallenneta.
Valvontakamerat ovat seuraavissa kohteissa: Opintien koulu,
Yhtenäiskoulu, Vuokkoharjun koulu, varikko ja uimahalli.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuvaaineisto.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Poliisille voidaan
luovuttaa teitoja tilanteissa, joissa epäillään rikosta tai ilkivaltaa.

Tietojen siirto
EU/ETA -alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Salasanalla suojattu kovalevy. Sähköisesti tallennetut tiedot on
suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu
henkilö.

Tarkastusoikeus

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä,
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei
käsitellä, ja jos henkilötietoja käsitellään, mitä tietoja
käsitellään.
Tarkastuspyyntö tulee toimittaa:
- sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@karkola.fi tai
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- kirjeenä Kärkölän kunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä

Oikeus vaatia
tietojen korjaamista

Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin
tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla
lisäselvitys.
Oikaisupyyntö tulee toimittaa:
- sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@karkola.fi tai
- kirjeenä Kärkölän kunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Oikeus tietojen poistamiseen - ”oikeus tulla unohdetuksi” (17
artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä,
jos tiedot henkilötiedolle ei ole lakisääteistä perustetta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen
paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista ja rekisteröity
vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden
käytön rajoittamista tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä
henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen
käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö
rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, toiselle rekisterinpitäjälle, jos
käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.
Vastustamisoikeus (21 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai
työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilöllä on oikeus käyttää muita
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.
Henkilöllä on oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai
henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo
oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa
käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavastaava
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