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1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjä
edustaja(t)

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20
80100 Joensuu
Joensuun kaupungin tietosuojaryhmä
Rantakatu 20,
80100 Joensuu
p. 050 408 6936
tietosuojavastaava@joensuu.fi

3. Tietosuojavastaava

Joensuun kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@joensuu.fi

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen
turvallisuuden varmistaminen, järjestyksenpito, omaisuuden suojaaminen,
tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen sekä
turvallisuutta, järjestyksenpitoa, omaisuutta tai tuotantoprosessia
vaarantavien tilanteiden, vahinkojen, haitanteon ja rikosten
ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

5. Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste

Yleinen etu ja julkinen valta
Keskeinen lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) Tietosuojalaki (2018/1050)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Kuvatieto sekä tallennusaika ja -paikka rakennuksissa, sisääntuloissa,
rakennusten välittömissä lähistöissä sekä piha- ja ulkoalueilla. Kuvattavia
informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ” Tallentava kameravalvonta ”kylteillä ja / tai – tarroilla. Lisäksi tallennuspaikalla on pyynnöstä
nähtävissä tietosuojaseloste. Kameravalvontaa suoritetaan Joensuun
kaupungin käytössä olevissa tiloissa poislukien henkilöstö- ja sosiaalitilat,
pukeutumistilat, WC-tilat tai tai henkilökohtaiset työhuoneet.
Kameravalvontaa voidaan voidaan myös tarvittaessa kohdentaa tiettyyn
työpisteeseen, jos työntekijä on ilmeisen väkivallan, turvallisuuden tai
terveyden vaarantumisen uhassa, omaisuuden vahingonteko- tai rikosriski
on merkittävä ja/tai työntekijän pyynnöstä työntekijän etujen ja oikeuksien
varmistamiseksi.
Kohteen tallentavan kameravalvontajärjestelmän tallentamat tiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset
tietolähteet
8. Käsittelyssä
käytettävät
ylläpitojärjestelmät

Kameravalvontajärjestelmät tallentavat kuvaa toimitiloista ja niiden
ympäristöistä, tilojen käyttäjistä ja ajankohdista. Manuaalisena aineistona
toimii kameratallenteiden katseluloki, johon on pääsy vain Joensuun
kaupungin tietosuojaryhmällä.) Joensuun kaupunki Ran
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9. Henkilötietojen
suojauksen periaatteet

Kameravalvonnan tallenteiden katseluoikeus on vain Joensuun kaupungin
tietosuojaryhmän nimeämillä henkilöillä, jotka ovat suorittaneet
kameratallenteiden tietosuojaan ja käsittelyyn liittyvän koulutuksen.
Kameratallenteiden katselutilanteessa paikalla on kaksi henkilöä, ja
katselusta kirjataan ylös päivämäärä, kellon aika, katselijat, syy katseluun ja
mitä todettiin kameratallenteista. Edellä mainituista kirjauksista tulee
lähettää tiedot sähköpostiosoitteeseen tietosuojavastaava@joensuu.fi, jossa
tietosuojavastaava kirjaa sähköpostien perusteella kameratallenteiden
katselun lokipäiväkirjaa.
Lokipäiväkirjaa tarkastellaan säännöllisesti tietosuojaryhmän kokouksissa
tallenteiden katselun väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
Kameravalvonnan tallenteiden katseluun tulee osallistua kaksi Joensuun
kaupungin henkilöstön jäsentä, jotta kameravalvonnan tallenteiden
katselussa ei synny väärää tulkintaa tai väärinkäytöstä. Toisella henkilöistä
tulee olla kameratallenteiden tietosuojaan ja käsittelyyn liittyvä koulutus
suoritettuna. Kameratallenteiden katselijoilla on ehdoton
vaitiolovelvollisuus ja tallenteita ei saa näyttää Joensuun kaupungin
ulkopuolisille henkilöille.
Tilan haltija vastaa kameravalvonnasta. Esimerkiksi koulun liikuntasalin
iltakäytön tallenteiden katseluprosessi käynnistyy tilan haltijan eli koulun
aloitteesta.
Kameratallenteita saa ainoastaan katsoa turvallisuuteen,
järjestyksenpitoon, omaisuuteen ja tuotantoprosessiin liittyvien tilanteiden,
vahinkojen ja haitanteon ennalta ehkäisemiseksi sekä selvittämiseksi.
Rikosepäilyissä on tehtävä poliisille rikosilmoitus.

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

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

Rekisterin tietoja säilytetään tarpeellisen ajan, ellei ole erityistä syytä
toimia toisin. Tiedot tuhotaan tietosuojan edellyttämällä tavalla. Tietoihin
pääsee vain valtuutetut henkilöt.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille
viranomaisille, joilla on oikeus saada tietoja. Tietojen luovuttamistilanteissa
käytetään suojattua ja turvallista tiedonluovutustapaa. Kameratallenteita ei
luovuteta missään tilanteessa rekisteröidyille itselleen. Kameravalvonnan
rekisterillä ei ole yhteyksiä muihin rekisterehin.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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13. Henkilötietojen
säilytysaika
14. Rekisteröidyn
oikeudet

Kameratallenteiden säilyttämistä ohjaa kaupungin
tiedonohjaussuunnitelma. Tietoja säilytetään (1) kuukausi. Mitään tiedoista
ei säilytetä pysyvästi.
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 Miunpalveluissa
https://miunpalvelut.fi/joensuu/tietopyynto.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Joensuun kaupunki / Tilakeskus
Rantakatu 20, 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus 0242746-2

