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1. REKISTERIN NIMI
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Keskitetyn kameravalvonnan rekisteri (LAN&WAN
kameravalvontapalvelu)
2. REKISTERINPITÄJÄ
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Rantakatu 4, 92100 Raahe
3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖT
Kiinteistöpäällikkö Pekka Kastell
Rantakatu 4, 92100 Raahe
pekka.kastell@ras.fi
4. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Huoltomestari Esko Ukura
Rantakatu 4, 92100 Raahe
esko.ukura@ras.fi
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä, varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.
Lisäksi työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain
(759/2004) 17 §:n 2 momentissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun
häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. Videotallenteiden katsominen on
sallittua vain edellä mainittujen tapaturmien tai rikosepäilyn yhteydessä.
6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nordic LAN&WAN Communication OY:n toteuttaman tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien
kameroiden tallentama kuva-aineisto.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden
tallentama kuva-aineisto. Kamerat tallentavat aina, kun kuva-alassa tapahtuu liikettä. Tallenne poistuu
automaattisesti 14-28 vrk:n kuluttua tapahtuneesta.
8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta sivullisille, ellei siihen ole lakiin oikeuttavaa
perustetta. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle
10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto:
Ei analogista/manuaalista aineistoa
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
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Digitaalisessa muodossa (tallentimien kovalevyillä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Jokaiselle
rekisterin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käytöstä kertyy
käyttöloki. Käytön valvontaa varten Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tietosuojavastaavalla on
oikeus saada käyttölokit käyttöönsä.
Rekisterin tietoja säilytetään enintään 28 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta
johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle
uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.
Rekisterin tietoja saa nähtäväkseen vain sen hallinnoinnin edellyttämiin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja
käyttäjä itse.
11. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.
Pyyntö toimitetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kirjaamoon, PL 24, 92100 Raahe. Henkilön
halutessa käyttää tarkastusoikeuttaan, tulee hänen ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja
mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Mukaan on hyvä liittää oma kuva.
12. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisteri sisältää vain valvontakameroiden taltioimaa tietoa (kuvaa), jossa ei yleensä voi olla virheellistä
tietoa. Rekisteröity voi kuitenkin esittää tiedon korjaamista koskevan vaatimuksen rekisteristä
vastaavalle viranhaltijalle.
13. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tallentavasta kameravalvonnasta tiedotetaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” tyyppisillä kylteillä ja tarroilla. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymän kirjaamossa ja kuntayhtymän internet sivulla www.ras.fi.

