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Riihimäen kaupungin keskitetyn kameravalvonnan tietosuojatiedote
Tällä tiedotteella Riihimäen kaupunki kertoo työntekijöilleen, asiakkailleen ja muille kaupungin
kiinteistöjen alueilla oleskeleville siitä, kuinka kaupunki käsittelee kameravalvonnan kuvaamien
henkilöiden henkilötietoja. Kameravalvonnan rekisterinpitäjänä toimi Riihimäen kaupunki, Eteläinen
Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. http://www.riihimaki.fi, Puhelinvaihde: 019 758 4000, sähköposti:
kirjaamo@riihimaki.fi, Kaupungin tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: tietosuoja@riihimaki.fi
1. Mistä saamme tietoa?
Kameravalvonnan välittämä ja tallentama kuva- ja äänimateriaali kerätään Riihimäen kaupungin
omistamien kiinteistöjen alueella sijaitsevien kameroiden avulla. Kameravalvonnasta tiedotetaan
kylteillä niillä alueilla, joissa kameravalvonta on käytössä.
2. Millaista tietoa tallennamme?
Riihimäen kaupungin valvotuissa kiinteistöissä työskentelevistä ja oleskelevista henkilöistä
(rekisteröityjen ryhmä) tallennamme seuraavia tietoja (henkilötietoryhmät) :
Tunnistettava kuva henkilöistä, jotka oleskelevat teknisesti valvotuilla alueilla. Tallenteille tallentuu
joissain tilanteissa yksityiskohtaisempiakin tietoja kuvattujen henkilöiden pukeutumisesta,
käyttäytymisestä, tavoista, seurasta ym. yleisesti nähtävillä olevista seikoista.
3. Mihin tietoja käytetään?
Riihimäen kaupungin kameravalvontaa käytetään useissa yksiköissä reaaliaikaiseen valvontaan,
jolloin yksikön toimintaa seurataan kamerakuvaa välittävien monitoreiden kautta. Näin toimitaan
kun se on tarpeen henkilöstön, asiakkaiden tai muiden kiinteistössä oleskelevien turvallisuuden
varmistamiseksi tai omaisuuteen kohdistuvan rikoksen tai vahingon uhan vähentämiseksi.
Tallenteita käytetään, kun on tarpeen selvittää alueella työskentelevien tai muuten oleskelleiden
henkilöiden turvallisuuteen tai kaupungin omaisuuteen kohdistunutta uhkaa, alueella tapahtunutta
tapaturmaa, rikosta tai tuotantoprosessien asianmukaisuutta. Tallenteita voidaan käyttää myös
muihin laillisiin käyttötarkoituksiin. Tallenteiden käytöllä on aina perusteltu syy ja jokaisesta
tallenteiden käyttökerrasta kirjataan lokitietoa, eikä tallenteita voi käyttää ilman että siitä jää jälki.
4. Tietoja ei käytetä seuraavilla tavoilla
profilointiin¹, eikä muuhun kuin tässä tiedotteessa kerrottuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei
luovuteta EU alueen ulkopuolelle, vaan henkilötietojen luovutukset joita tehdään, on kuvattu tässä
tiedotteessa.
¹) tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin siinä merkityksessä, kuin profilointia käytetään
juridisena terminä henkilötietojen tietosuojan yhteydessä.

5. Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Tallenteet säilytetään kiinteistöstä riippuen 15-30 vuorokautta ja pidempään vain, mikäli tallenne
liittyy keskeneräiseen selvitystyöhön, kuten rikostutkintaan. Silloin tallenteet tuhotaan välittömästi
niiden käyttötarkoituksen päätyttyä. Tallentimella olevat tiedot tuhotaan automaattisesti
viimeistään 30 vuorokauden kuluttua kuvaamisesta.
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6. Kuka käsittelee kameravalvonnan tietoja?
Kameravalvonnan toimivuutta valvoo Riihimäen kaupungin tilakeskuksen kameravalvonnasta
vastaavat henkilöt, jotka huolehtivat laitteiden toiminnasta ja toimittavat kuva- ja äänimateriaalia
pyynnöstä esimerkiksi poliisille rikostutkintaa varten. Kiinteistökohtaisesti kameravalvonnan
reaaliaikaista kuvaa tarvittaessa välitetään vahtimestarin, hoitajien tai muun henkilöstön
monitoreille, jolloin heilläkin on pääsy kameroiden välittämään tietoon. Tarkempia
kiinteistökohtaisia tietoja voi tiedustella perustellusta syystä Riihimäen kaupungin tilakeskuksesta.
7. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Perusteena henkilötietojen käsittelyyn on EU tietosuoja-asetus (2016/679) Artikla 6 kohta 1e:
”Käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi
tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.”
Kaupungin kiinteistöt ovat työpaikkoja ja niiden kameravalvontaa säätelee laki yksityisyyden
suojasta työelämässä (13.4.2004/759).
8. Sinun oikeutesi rekisteröitynä
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja Riihimäen kaupunki on sinusta tallettanut.
Tietopyyntö löytyy Riihimäen kaupungin julkisesta verkkopalvelusta
(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) ja se tulee toimittaa täytettynä henkilökohtaisesti tai
asianhoitajan välityksellä Riihimäen kaupungin palvelupisteeseen, Eteläinen Asemakatu 2, 11130
Riihimäki. Pyynnön jättäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus pyynnön jättämisen yhteydessä.
Riihimäen kaupungille luotettava tietojenkäsittely on ehdoton perusedellytys kaikessa toiminnassa.
Jos kuitenkin epäilet tietojasi käsiteltävän epäasiallisesti tai tiedoissasi on virheitä, voit tehdä
kirjallisen korjaamisvaatimuksen (http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) Riihimäen kaupungin
palvelupisteessä, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Vaatimuksen jättäjän on esitettävä
henkilöllisyystodistus vaatimuksen jättämisen yhteydessä. Jos virheellisiä tietoja tai epäasiallista
tietojen käsittelyä ei korjata, voit ottaa yhteyttä kunnan tietosuojavastaavaan
tietosuoja@riihimaki.fi tai tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. https://tietosuoja.fi
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Käytännössä voit tehdä sen tietojen
korjaamisvaatimuslomakkeella kirjoittamalla lomakkeen tietokenttään vastustavasi käsittelyä
(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja).
9. Tämän tiedotteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tiedotetta aina kun päivitystarvetta ilmenee.

