
 

 

 
TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
Laatimispvm: 15.12.2017 (päivitetty) 

 

  

 
 
1. Rekisterinpitäjä 
  

Nimi: 

Toivakan kunta / Tekninen toimi 

 Osoite: 
Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka 

 Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
(014) 267 4000, kirjaamo@toivakka.fi 

 
2. Rekisteriasioista vastaava  
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Nimi: 
Jari Bågman, Kiinteistönhoitaja 

 Osoite: 
Iltaruskontie 2, 41660 TOIVAKKA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
0400 736 149, jari.bagman@toivakka.fi 

 

3. Tietosuojavastaava 

 

 
Timo Kukkonen 
Iltaruskontie 2 
41660 Toivakka 
040 590 1081 
timo.kukkonen@toivakka.fi 
 

 
4. Rekisterin nimi 

Toivakan kunnan kiinteistöjen kameravalvonta 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 
 

 
Tallentavan videovalvontajärjestelmän tarkoitus on ehkäistä kohteen 
omaisuuteen, henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja 
auttaa tapahtuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä. 
 
Tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä pyritään suojaamaan 
asiakkaiden ja henkilökunnan työrauhaa, lisätä heidän turvallisuuttaan, 
valvoa kiinteistön kuntoa ja materiaalin säilyvyyttä sekä auttaa 
järjestyksen ylläpidossa. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan 
kiinteistössä tai sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden 
tietoja. 
 
Rekisteriin tallentuu myös asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai 
muun niihin verrattavan suhteen vuoksi tietoja. 
 

 
6. Rekisterin tietosisältö  

 
Valvontakameroiden kuvatallenteet valvottavilta alueilta. Kuvatallenteista voidaan 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.  
 
Valvottavia alueita voivat olla: 
- Toivakan kunnan hallinnoimien rakennusten sisäänkäynnit 
- Toivakan kunnan hallinnoimien rakennusten julkiset sisätilat 
- Toivakan kunnan hallinnoimien rakennusten välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 
ulkoalueet 
 

 
7. Tietojen säilytysajat 
 

 
Rekisterin tietoja säilytetään 14 vrk, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Tiedot tuhotaan 
automaattisesti tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. 

 
8. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Valvontakameran kautta tallentuva tieto: valvontakuva, päiväys, kellonaika 
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9. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille, joilla 
on oikeus rekisteristä saada tietoja. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin. 
 

 
10. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 

 
11. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

 
ATK:lle tallennetut tiedot 
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri 
on lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä tulostamalla, 
kopioimalla ja monitorivalvonnalla. 
 
Koska videovalvonta on tarkoitettu myös omaisuuden suojaamiseen ja koska 
kaikissa kohteissa ei ole valvomoa, jossa kaikkia tallennettavia tapahtumia 
voitaisiin seurata reaaliajassa, on tarpeen säilyttää kuvatallenteita 14 
vuorokautta, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi käytettävissä 
todistemateriaalia. Kaksi viikkoa on käytännössä havaittu riittäväksi ajaksi 
omaisuuden katoamisen havaitsemiseksi. Tallentavan videovalvontajärjestelmän 
rakenne ei mahdollista sitä, että tallennusaika valittaisiin kohteen mukaan. 
 

 
12. Tarkastusoikeus 
 

 
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä 
tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)  
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on 
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän 
luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus). 
 

 
13. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 
 

 
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus). 
 
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Pyyntö virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena kunnan 
tietosuojavastaavalle. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on 
annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 
 

 
14. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

 

 
* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen 
tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä. 


