TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE
Humppilan kunnankirjasto, Iisakinkuja 3 31640 Humppila

Rekisterin nimi:
Tallentava kameravalvonta osoitteessa Iisakinkuja 3, 31640 Humppila.

Rekisterinpitäjä:

Rekisterin vastaava yhteyshenkilö:

Humppilan kunta

Sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö

Kisakuja 2

Humppilan kunta

31640 Humppila

Kisakuja 2, 31640 HUMPPILA

y-tunnus: 0146456-0

p. 044 706 4412, anssi.lepisto@humppila.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet:
Kameroiden avulla valvotaan kirjaston sisätiloja ja piha-aluetta. Valvonnasta on kerrottu
asianmukaisilla kylteillä. Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on turvallisuuden ja
omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten
selvittäminen

Rekisterin tietosisältö:
Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle.
Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentama kuvamateriaali.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:
Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä
kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muille viranomaiselle. Tietoja ei
luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys:
Valvontakameroiden tallennin sijaitsee lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietyillä
henkilöillä. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta
on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanoilla ja
ulkopuoliselta käytöltä. Tietoa säilytetään noin 1,5 kk:n ajan, jonka jälkeen tiedot poistuu
automaattisesti.
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Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyn oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on
oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen
tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on
tallennettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin
perusteluin tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi:
Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään
pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.
Alaikäisen osalta tarkastusoikeutta käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustaja.
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