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Yleisen turvallisuuden parantaminen Joensuun keskustan ja
torin alueella tallentavan kameravalvonnan avulla.
Kameravalvonta toteutetaan alueella liikkuvien henkilöiden
turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi
sekä henkilöiden turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien
tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.
- sopimus
- rekisteröidyn/toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaaminen
- yleinen etu/rekisterinpitäjän julkinen valta
Tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluvat kameran
kuvausalueiden kuva- ja äänitallenteet mukaan lukien
tallennusaika ja -paikka. Kuvattavia informoidaan
kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava
kameravalvonta ”- kylteillä ja / tai – tarroilla. Lisäksi
kaupungin palvelupisteissä on pyynnöstä nähtävissä
tietosuojaseloste.
Tiedot saadaan tallentavaan valvontajärjestelmään
kuuluvien kameroiden välittämästä kuva- ja ääniaineistosta.
Kameravalvontajärjestelmä:
Mirasys kameravalvontajärjestelmä
Tiedot ovat tallennettuna palvelimelle tai tallentimeen, ja ne
on suojattu salasanoilla sekä sijoitettu tietoturvalliseen
paikkaan.
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.
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12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteristä ei ole yhteyksiä muihin rekisterehin.
Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön sekä
käytettävissä olevan tallennustilan mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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