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1. Rekisterin nimi

Yleinen rekisteriseloste kameravalvonta – tallentava kameravalvonta 

2. Rekisterinpitäjä

Rauman kaupunki, tekninen valiokunta, Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 

Otan kiinteistö, Urheilukatu 22 26100 Rauma 

Jani-Petteri Renko, ma. rehtori 

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Jani-Petteri Renko, Rauman Lyseon lukion ma. rehtori 

Konsta Pohjola, sähköyksikön päällikkö 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on 

 työntekijöiden ja muiden tiloissa tai ulkoalueilla oleskelevien henkilökohtaisen

turvallisuuden varmistaminen

 omaisuuden suojaaminen

 turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

Oikeusperusteet 

 Rikoslaki (531/2000) 24 luku, 38 L 1–2 ja 9 § ja 47 L 1 §.

 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002) 8 §, 12 §, 14 §, 35–36 §, 40–41 § ja 56-

57 §.

 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 4 §, 16–17 § 21 § ja 24 §.

 HTL henkilötietolaki (523/1999) 2–3 §, 5–10 §, 26–28 §, 32–34 § ja 48 §.

 TTL työturvallisuuslaki (738/2002) 27 § ja 63 §.

5. Rekisterin tietosisältö

Valvontakameroiden kuvatallenne, tallennusaika noin kuukausi. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi. 

8. Rekisterin ylläpito- järjestelmät ja suojauksen periaatteet

 Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen).

 Yksityiskohtaisessa tietosuojaselosteessa on määritelty henkilöt, joilla on oikeus käsitellä

rekisteriä. Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja salasanalla suojattuna tietokoneen

kovalevyllä.

 ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä

laitteiden fyysinen suojaus).

 Ylläpitojärjestelmän käyttöoikeudet ovat sähköyksikön päälliköllä ja valvontakameroista

vastaavalla sekä hallintokunnissa nimetyillä henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja 

käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös 

käsiteltävistä henkilötiedoista.  

Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin 

kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta 

korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin 

tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on 

ilmoitettava rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta saattaa asia 

tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla. 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 

estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai 

hänen oikeuksiaan. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava 

asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei 

ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Korjaamispyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
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11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kameravalvonnan rekisterin vastaavat henkilöt kyseisessä kiinteistössä eli kenellä on 

käyttöoikeudet valvontalaitteistoon: 

1. Jani-Petteri Renko, ma. rehtori

2. Toni Pohjanoksa, ma. apulaisrehtori

3. Mika Rinne, laitosmies


