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1. Rekisterinpitäjä 

  

 
Nimi 

Ruokolahden kunta, teknisten palvelujen lautakunta 

 
 
Osoite 

Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 

 

 

 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 

 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

 
Nimi 

Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen, 

Jari.Leppanen@ruokolahti.fi, 044 4491 255 

 
 
Osoite 

Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 

 

 
 
Tietosuojavastaava 

Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 

 
 

 
3. Rekisterin nimi 

 

Ruokolahden kunnan tallentava kameravalvonta 

 
 
4. Henkilötietojen 

käsittelyn  

tarkoitus 

 

 
Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta, 

ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen 

lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan sekä 

asiakkaiden turvallisuutta. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan 

kiinteistössä oleskelevien henkilöiden tietoja. 

 

5. Rekisterin tietosisältö  

 

 

 

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista 

henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja 

kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta. 

Kameravalvontaa tehdään seuraavissa osoitteissa:  

Ruokolahden koulu, Metsolantie 7 

Ruokolahden päiväkoti, Metsolantie 9 

Ruokolahden kunnankirjasto, Nällikuja 1 

Ruokolahden liikuntahalli, Metsolantie 11 

Teknisten palvelujen osasto, Toritie 6A 

Lampsiintien vedenottamo 

Oritlammen vedenottamo 

 

 

 

 

 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet  

 

Valvontakameroiden välittämä digitaalinen kuvamateriaali. 

 

 



 

7. Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

 

 

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. 

Tietoja luovutetaan poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten. 

 

 

 

 

 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 

9. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 

A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 

  

Ei ole 

 

 

B. Tietojärjestelmän aineisto 

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. 

Kameratallenteita ei käytetä oikealla asialla olevien ihmisten eikä henkilöstön 

valvontaan. Tallenteita voidaan katsoa takautuvasti enintään 60 päivän ajalta, 

jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Tallenneaika saattaa olla lyhyempi  

levytilan täyttymisen mukaan.  

Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin 

ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Lisäksi tallennuspaikoilla on 

pyynnöstä nähtävissä tämä tietosuojaseloste. 

 

 

 

 

 

 

10. Rekisteröidyn 

tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 

koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 

käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 

koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 

poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 

viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 

käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 

"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 

henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 

tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 

loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 

rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 

 


