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Tietosuojaseloste 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 
Tietosuojalaki 1050/2018 

Henkilörekisterin tiedot 
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 

Kameravalvonnan henkilötietorekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään organisaation omaisuuden suojelemiseksi ja henkilöturvallisuu-

den takaamiseksi. 

Rekisterinpitäjä 

Yhteisrekisteri Raahen kaupunki ja poliisi. 

Rekisterin yhteyshenkilöt 

Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen, puh. 040 135 6970, kari.vayrynen@raahe.fi  

Tietosuojavastaava 

Raahen kaupungin tietosuojavastaava Anita Rättyä, puh. 040 646 0213, tietosuoja@jict.fi.  

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
Ei 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 
Yleinen etu: Ei 

Lakisääteinen velvoite: Kyllä 

Suostumus: Ei 

Sopimuksen täytäntöönpano: Ei 

Muu: Ei 

Lisätietoja: 

      

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 

Ei 

Lisätietoja: 
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Rekisterin luonne 

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

Lisätietoja: 

      

Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kameravalvonnan kautta näkyy kuvassa olevat henkilöt ja heidän toimintansa. 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa. 

Rekisterin tietolähteet 

Tiedot saadaan kameravalvontajärjestelmästä. Kamerat on sijoitettu kunnan alueelle ja kunnan kiin-

teistöihin. 

Henkilötietojen luovutus 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poliisi voi itsenäisesti tarkistaa kameravalvontajärjestelmän 

tietoja. 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tieto-

jen siirto kolmansiin maihin 

Kameravalvonta toimii omassa IP-verkossa, mihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Kamera siirtää tiedon 

salatussa verkossa tallentimelle. Henkilötietojen käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset 

järjestelmään ja käyttötiedot lokitetaan. Henkilötietojen käsittelystä on tehty toimittajan kansa henki-

lötietojen käsittelysopimus. Organisaation omat työntekijät on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn 

ja tiedon käsittelijöille teetetään suppea turvallisuusselvitys. 

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Henkilötietoja säilytetään sähköisesti 14 tai 21 vuorokautta. Jos aineistoon määritellään ns. todis-

teainelukko erillisen pyynnön perusteella, aineiston säilytysaika on tällöin kahdesta viikosta yhteen 

vuoteen. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivustosta 

(https://www.raahe.fi/henkilotietojen-kasittely/tietosuojaselosteet) ja kirjaamosta. 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 24.1.2023. Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselosteen, jos sisältö 

muuttuu lakimuutosten seurauksena tai jos rekisterin ominaisuudet muuttuvat.  
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