
TIETOSUOJASELOSTE  Laatimispäivämäärä: 21.5.2018, 13.11.2018 

Vaasan kaupunki   27.5.2020 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Tietosuojalaki (1050/2018) 

 

 

1. Rekisterin nimi Kirjaston tallentava kameravalvonta  
 

2. Rekisterinpitäjä 
 
 

Nimi: Vaasan kaupungin kulttuuri- ja 
liikuntalautakunta 
Osoite: PL 3, 65101 Vaasa 
Muut yhteystiedot: 06 325 1111 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö  Nimi: Marja Mikola 
Puhelin: 06 - 325 1111 
Sähköposti:  marja.mikola@vaasa.fi  
 

4. Tietosuojavastaavan yhteystieto Puhelinvaihde 06 325 1111 
Sähköposti: tietosuojavastaava@vaasa.fi  
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Vaasan kaupungin kirjastopalvelujen 
(myöhemmin rekisterinpitäjä) tiloissa on 
tallentava kameravalvonta (myöhemmin 
rekisteri). Tallentavassa kameravalvonnassa 
rekisteröity on tallenteissa esiintyvä henkilö. 
Tarkoitus on suojata omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia, auttaa tapahtuneiden 
rikosten selvittämisessä sekä varmistaa ja 
lisätä turvallisuutta.  
(759/2004 Laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä ja 738/2002 Työturvallisuuslaki) 
 
Tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman 
suostumuksen ja lakisääteisyyden perusteella 
ja sen mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä 
rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan 
konserniin kuuluvissa organisaatioissa / 
yhtiöissä soveltuvan lainsäädännön 
mukaisesti. 
 

6. Rekisterin tietosisältö Valvontakameroiden välittämä digitaalinen 
kuvamateriaali. 
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tuodaan henkilötietoja 
valvontakameroilla.  
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Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää 
rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin 
samaan konserniin kuuluvien organisaatioiden 
/ yhtiöiden rekistereistä. 
 

8. Tiedon säilytysaika Rekisterissä kuvatallenteet säilytetään 
korkeintaan 1 kk, jonka jälkeen tallenteet 
poistetaan automaattisesti. Keskimääräisesti 
tallenteita on 14 päivää taaksepäin.  
 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietoja ei luovuteta pääsääntöisesti 
ulkopuolisille. Tallennuspalvelun alihankkijan 
käytöntuella ja henkilöturvallisuudesta 
vastaava vartiointiyrityksen yhteyshenkilöillä on 
pääsy rekisteriin.  
 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja 
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa muun muassa 
rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin 
kuuluville organisaatioille / yhtiöille laskutus- ja 
palkkahallinnon tarkoituksiin.  
 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröidystä 
talletettuja tietoja viranomaisille lakisääteisissä 
tapauksissa. 
 
Lokitietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Kuitenkin 
tietoturvapoikkeamaa selvitettäessä tai 
rikoksen esitutkinnan yhteydessä 
rekisterinpitäjällä voi olla oikeus luovuttaa 
tietoja poliisille tai muulle viranomaiselle. 
 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen 
ulkopuolelle. 
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto 
Ei ole manuaalista aineistoa 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
1. Henkilötietoja sisältäviä tietoja 
käsitellään suojatussa palvelin 
ympäristössä. Kaikki tietoliikenne 
järjestelmien välillä tapahtuu salattuna 
(SSL-suojattuna) tai muulla tavalla 
suojattuna tietoverkossa.  
2. Henkilötiedot suojataan asiattomalta 
pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. 
hävittäminen, muuttaminen tai 
luovuttaminen). 
3. Tietojen käsittelyoikeuksia valvotaan 
käyttöoikeus- ja valvontamenettelyjen 
avulla.  
4. Rekisterinpitäjän käyttäjien ovat 
suojattuja salasanalla, joka käyttäjän tulee 
vaihtaa säännöllisesti. 



5. Rekisterinpitäjä huolehtii, että 
ainoastaan niillä rekisterinpitäjän 
työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun 
toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy 
tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä 
hoitamisen vuoksi on tarpeen. Työntekijöitä 
sitoo vaitiolovelvollisuus. 
6. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. 
 

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon  
olemassaolo 

Palvelu ei tee tallentuvaan tietoon perustuvaa 
profilointia eikä tee automaattisia päätöksiä. 
 

13. Rekisteröidyn oikeudet A. Oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla, 
pyyntö osoitetaan yhteyshenkilölle) 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään 
koskevat henkilörekisteritiedot. 
Rekisteröidyllä / alaikäisen huoltajalla on 
oikeus tutustua ja nähdä rekisteröityä 
koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä 
kopiot.  
 
Tiloissa on tallentavasta 
kameravalvonnasta kertovat opasteet. 
Tiloja käyttämällä rekisteröity hyväksyy 
rekisterin muodostamisen. 
 
Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon 
etsimiseksi paikka ja aika sekä etsittävän 
kohteen tiedot riittävän tarkasti. Mikäli 
rekisterinpitäjä ei saa riittävän tarkkoja 
tietoja etsittävästä kohteesta, tietoa ei 
voida etsiä (tiedon etsimiseen käytettävän 
työajan tulee olla kohtuullinen).  
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen 
käynnin yhteydessä tai omakätisesti 
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla 
tavalla varmennetulla asiakirjalla. 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä 
varmistutaan ja tarvittaessa se 
tarkastetaan ennen tietojen antamista. 
Tarkastuspyyntö osoitetaan 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.  
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan 
poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus 
evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta 
ilmenevät syyt, joiden vuoksi 
tarkastusoikeus on evätty. 
 
Tietojen pyytäjä ei saa käyttää tai luovuttaa 
saamiaan tietoja edelleen muuhun 
tarkoitukseen. 
 



Tarkastusoikeuden käyttäminen on 
maksutonta kerran vuoden aikana 
toteutettuna.  

 
B. Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle (77 artikla) 
Rekisteröity voi tehdä asiaa koskevan 
toimenpidepyynnön 
valvontaviranomaiselle.   

 
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (16 

artikla) 
Rekisteri sisältää käyttölokia. Lokitietoja ei 
korjata, koska lokit suojataan niiden 
luottamuksellisuuden ja eheyden 
rikkomuksilta.  

 
D. Oikeus poistaa tiedot (17 artikla) 

”oikeus tulla unohdetuksi” EI sovelleta 
lakisääteisissä rekistereissä 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään 
koskevan tiedon poistoa. Henkilötiedot 
poistetaan rekisteristä niiltä osin kuin laki ja 
viranomaispäätökset sen mahdollistavat. 
 
Rekisterin sisältö on käyttölokia, mistä tieto 
poistuu automaattisesti tiedon 
säilytyskäytännön mukaisesti.  
 

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen (20 artikla) 
Rekisterin sisältö on käyttölokia, mistä ei 
voida erotella pelkästään rekisteröityä. 
Tietoja ei luovuteta rekisteröidylle. 

 
F. Rekisteröidyn suostumuksen 

peruuttaminen 
Rekisterin sisältö on käyttölokia, mikä 
perustuu rekisterinpitäjän tiloissa 
tapahtuvan toiminnan seuraamiseen. 
Tiloissa on tallentavasta 
kameravalvonnasta kertovat opasteet. 
Tiloja käyttämällä rekisteröity hyväksyy 
rekisterin muodostamisen. Suostumusta ei 
voi perua.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa kirjaston 
käyttäminen, jolloin tiedon 
säilytyskäytännön mukaisesti tiedot 
poistetaan rekisteristä automaattisesti.  
 

G. Muu informaatio  
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei 
käytetä/luovuteta suoramainontaan tai 
etämyyntiin, eikä muuta suoramarkkinointia 



 

 

tai markkina- ja mielipidetutkimusta samoin 
kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta 
varten. 
  


