Tietosuojaseloste
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Pysäköinninvalvonnan haalarikamerat 28.10.2022
1. Rekisterinpitäjä

Joensuun kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, pysäköinninvalvonta
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
Puh. 050 590 4787

2. Rekisterinpitäjä edustaja

Riikka Kukkonen, toimistonhoitaja
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
Puh. 050 564 6472
riikka.kukkonen@joensuu.fi

3. Tietosuojavastaava

Joensuun kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@joensuu.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työntekijöiden työturvallisuuden parantaminen ja
oikeusturvan toteutuminen. Kamera käynnistetään
vain tarvittaessa ja se kuvaa 1 minuutin ennen ja
jälkeen kun se käynnistetään tai sammutetaan.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6; rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus ja julkinen valta,
tietosuojalaki, hallintolaki sekä laki viranomaisen
toiminnan julkisuudesta.
Erityslainsäädäntö: Laki pysäköinninvalvonnasta.

6. Rekisterin tietosisältö

Pysäköinnintarkastajan, asiakkaan ja mahdollisten
sivullisten videokuva ja puheääni ja mahdollisesti
ajoneuvon rekisteritunnus.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä videotallenteesta.

8. Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät

Henkilötietoja käsitellään ja suojataan sähköisten
tietojärjestelmien avulla.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Työasemalla järjestelmä on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin
käyttöoikeudet on rajattu ja niihin pääsevät käsiksi
ainoastaan Joensuun kaupungin pysäköinninvalvonnan henkilökunta.
Rekisteri on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteella.

10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
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11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pysäköinninvalvonnan henkilökunta, jolla on oikeus käsitellä tietoja. Tarvittaessa palvelun tuottaja,
tekninen tuki ja poliisi.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen säilytysaika

90 vuorokautta. Rikosasian kohdalla poliisin tarpeen mukaan.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Jos rekisteröity haluaa tarkastaa
omat tietonsa, on rekisteröidyn ilmoitettava tiedon
etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika,
jolloin kuvaaminen on tapahtunut. Rekisteröity voi
myös joutua toimittamaan oman valokuvansa kameravalvonnan tallenteiden tarkastajille.
Kameravalvonnan rekisterin materiaali ei luonteestaan johtuen sisällä virheellistä henkilötietoa eikä
korjausoikeutta näin ollen ole.
Kameravalvonnan tietoja ei poisteta tallenteiden
säilytysaikana.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
Henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä
https://www.joensuu.fi/tietosuoja, henkilötietojen
tarkastus-, muutos- tai poistopyyntölomakkeella.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on
rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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