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Kuvaus rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä

Kameravalvonta Kouvolan kaupungin kohteissa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Kouvolan kaupungin kameravalvonnan järjestelmään kerätään tietoja, joita
tarvitaan Kouvolan kaupungin kiinteistöissä ja maa-alueilla käyttäjiin,
asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden
ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten
selvittämisessä.
Järjestelmän avulla Kouvolan kaupunki voi huolehtia
henkilöturvallisuudesta, kiinteistössä tapahtuvan toiminnan
turvallisuudesta, kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta ja
vahinkojen aiheuttaneiden vastuuseen saattamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen keräämistä koskevat seuraavat lait ja lainkohdat:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). Henkilötietojen käsittelyn osalta
kyseessä on 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan mukainen yleistä etua
koskevan tehtävän suorittaminen.

Tietosuojalaki (1050/2018). Laissa määritetään tietojenkäsittelyyn ja
rekisterien pitämiseen liittyvät periaatteet.
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §. Pykälässä
määritetään työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työpaikoilla tapahtuvaan
kameravalvontaan liittyen.
Rikoslaki (531/2000) luku 24. Luvussa säädetään mm. salakatseluun
liittyvistä asioista.
Tietojen luovuttamista koskevat seuraavat viranomaisten
tiedonsaantioikeuteen liittyvät lainkohdat
Poliisilaki 872/2011 2. luku 2 §
Pelastuslaki 379/2011 13. luku 89 §
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Rekisterissä käsiteltävät tiedot
Kameravalvontajärjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka
liikkuvat ja oleskelevat Kouvolan kaupungin kameralla varustettujen
kiinteistöjen
-

ulkoalueilla, aidatun alueen sisäpuolella
ajoporttien sisäänkäynneissä
kiinteistön sisäänkäynneistä
aulatiloissa

Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä
tunnistettavissa. Tallentavan kameravalvonnan harjoittaja (Kouvolan
kaupunki) käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on siksi
rekisterinpitäjä.
Kameravalvontajärjestelmästä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.
Kameravalvontaan ei tallennu muita tietoja, kuin kameralla tallennettua
kuvaa.

Tietojen luovuttaminen ja eteenpäin siirtäminen
Kaupunki voi luovuttaa kameravalvonnan tallenteita pyynnöstä poliisille tai
pelastuslaitokselle. Tallenteita ei luovuteta muille tahoille.
Tietojen säilyttäminen
Kameravalvonnan tallenne säilyy automaattisesti noin kahden viikon ajan.
Sen jälkeen tallenne tuhoutuu automaattisesti.
Mikäli säilytysaikana tulee havainto tapahtuneesta vahingonteosta tai
muusta epäillystä rikoksesta, tallennetta voidaan säilyttää yli kahden viikon
ajan. Tallennetta säilytetään tällöin vahingonteon tai rikoksen
selvittämiseksi tarvittava aika, jonka jälkeen se tuhotaan.
Tietojen suojaaminen
Henkilötietoja käsittelevät tämän rekisterin toiminnasta ja palvelusta
vastaavat kunnan työntekijät, jotka tunnistautuvat järjestelmiin
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Henkilökuntaa sitoo viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa
määritelty vaitiolovelvollisuus. Kaikki henkilötietorekisteriä käyttävät
henkilöt on koulutettu kiinnittämään huomiota tietosuojaan sekä
asianmukaiseen tietojen turvaamiseen.
- Kameravalvontajärjestelmä, hallinnoija Loihde Trust
Järjestelmän palvelin on sijoitettu lukittuun tilaan, johon on pääsy vain
erikseen määritellyillä henkilöillä.
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Rekisteröidyn oikeudet
Tallentavasta kamaravalvonnasta on ilmoitus sisäänkäyntien yhteydessä.
Järjestelmää koskeva rekisteriselostus on nähtävissä Tilapalveluissa
rekisterin vastuuhenkilöllä.
Rekisteri sisältää vain kameran nauhoittamaa tietoa, jossa ei yleensä voi
olla virheellistä tietoa. Vaatimukset tiedon korjaamiseksi voi esittää
rekisterin vastuuhenkilölle.
Kouvolan kaupungille on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin
järjestelmien ja henkilörekistereiden luotettavuus ja uskottavuus kyetään
ylläpitämään sekä varmistamaan. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä
noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä, jossa keskeisimmät
henkilörekistereitä ja henkilötietojen käsittelyä sääntelevät yleislait ovat
Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
(679/2016).
Rekisteröidyllä on oikeus:


saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä



saada pääsy tietoihin



oikaista tietoja



poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi



rajoittaa tietojen käsittelyä



siirtää tiedot järjestelmästä toiseen



vastustaa tietojen käsittelyä



olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja oikeuksia kaikissa
tilanteissa, sillä oikeuksien käyttämiseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä
perusteella henkilötietoja käsitellään. Tarkemmat tiedot rekisteröidyn
oikeuksista sekä niiden käyttämisestä löytyvät osoitteesta Rekisteröidyn
oikeudet - Kouvolan kaupunki.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja henkilörekistereistä voi pyytää
rekisterin yhteyshenkilöiltä tai kaupungin tietosuojavastaavalta.
Jos koet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voi
asian saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita
asiasta antaa tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston
yhteystiedot löydät sivulta: Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot Tietosuojavaltuutetun toimisto.
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Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä
Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut
Rekisterin vastuuhenkilöt ja yhteyshenkilöt rekisteriasioissa
Tilapalvelut
Kiinteistöpäällikkö, puh. 020 615 7122
Tekninen isännöitsijä, puh. 020 615 8201
Tietosuojavastaava
Kouvolan kaupungin tietosuojavastaava
Osoite: Torikatu 10, PL 85, 41501 Kouvola
Puh. 020 615 3899
Sähköpostiosoite: tietosuoja@kouvola.fi

