
Kulunvalvontarekisteri - tietosuojaseloste

Laatimispäivä
 

30.04.2018

Rekisterinpitäjä
 

Rautavaaran kunta
Koulutie 1
73900 Rautavaara
kirjaamo@rautavaara.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
 

Riku Räsänen
Koulutie 1
040 860 8191
riku.rasanen@rautavaara.fi

Rekisterin nimi
 

Kulunvalvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
 

Kulunvalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä
rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi
valvonnan tarkoituksena on edesauttaa päivystävää henkilökuntaa
varmistamaan ja valvomaan turvallisuutta ja ulkopuolisten liikkumista
alueella.

Rekisterin tietosisältö
 

Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla
kiinteistöjen edustalla syntynyt Rautavaaran kunnan tallentavaan
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

Säännönmukaiset
tietolähteet
 

Tallentavaan kamerajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-
aineisto

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet A: Manuaalinen
aineisto
 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterin suojauksen
periaatteet B: ATK:lla
käsiteltävät toiminnot
 

Säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin tietoja säilytetään pääsääntöisesti 30
vrk, kuitenkin enintään 60 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.
Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Jos tallenteita
tarvitaan esim. vahingon tai rikoksen selvittämiseen, niitä säilytetään
selvitystyön vaatiman ajan, ellei viranomaisten tarpeen vuoksi toisin
määrätä. Käyttöoikeudet tallenteiden käsittelyyn perustuvat työtehtäviin.

Evästeet
 

Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Rautavaaran
kunnan neuvontaan tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.
Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista
 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai
täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä
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Rautavaaran kunnan neuvontaan tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai
jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin
vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden
vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen
anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.
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