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1. Rekisterinpitäjä 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Urheilukatu 6 
95400  Tornio 

kuntayhtyma@lappia.fi 

2. Tietosuojavastaava 

tietosuojavastaava@lappia.fi 

p. 0503109367 

3. Käsiteltävät tiedot 

Ulko- ja sisätilojen kameravalvonnan tallenteet.   

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (art. 6,9) käsittely on tarpeen sellaisen 

Asiakkuus- tai vuokrasuhde. 

5. Henkilötietojen lähde 

Kameran välittämä digitaalinen tallenne. 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterien tietosisältö 

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on kiinteistöomaisuuden suojaaminen ja rikosten 
ennalta ehkäiseminen. Toissijaisesti valvontaa voidaan käyttää kiinteistönhoidon työn-
johdossa ulkoalueiden puhdistustarpeen määrittelyyn ja laadunvalvontaan. 

Tietoja käytetään tarvittaessa rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä alueella liik-
kuneiden henkilöiden tunnistamiseen. 

Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika sekä kuvattava 
valvonta-alue (paikkatieto). 

Kuvattavassa kiinteistössä on kameravalvonnasta ilmoittava kyltti. 

7. Tietojen luovutukset; vastaanottajat (ja vastaanottajaryhmät) 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti minnekään. 

Tarvittaessa tietoja luovutetaan poliisiviranomaiselle yksilöidyn rikosepäilyn tutkintaa var-
ten. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 
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9. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit 

Valvontamateriaali säilytetään n. 2 viikkoa, jonka jälkeen aineisto tuhoutuu automaatti-
sesti. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:  

- Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen 

- Oikeus henkilötietojen korjaamiseen 

- Oikeus henkilötietojen poistamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyin edellytyksin 

- Käsittelyn vastustamisoikeus 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät Tietosuoja.fi sivustolta: https://tietosuoja.fi/tunne-
oikeutesi 

11. Suostumuksen peruuttaminen 
- 

12. Kantelun tekeminen valvontaviranomaiselle 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 

13. Automaattinen päätöksenteko l. profilointi 

Rekisteriin ei sisälly profilointia. 

14. Rekisterin suojaus 

Tallentimet ja tallenteet säilytetään valvotuissa rikosilmoitinlaitteella varustetuissa tilois-
sa. Tiloihin on kulunvalvonta ja kulkuoikeus vain nimetyillä henkilöillä.  

Tallenteiden katseluun tarvitaan siihen erikseen soveltuva laitteisto ja ohjelmisto.  

Käyttöoikeus järjestelmiin on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Järjes-
telmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 
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