
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
23.3.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pälkäneen kunta 

Osoite 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 03 57911, palkane@palkane.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Matti Vesava, puh. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi, sekä Luopioisten kirjaston järjestelmän 
osalta Seija Heikkilä, puh. 050 315 2793, seija.heikkila@palkane.fi 
Osoite 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

tietosuojavastaava@palkane.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Pälkäneen kunnan kameravalvontarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

-Ylläpitää niiden käyttäjien tiedot, joilla on oikeus käyttää Pälkäneen kunnan kameravalvontaa 
-Suojata omaisuutta,ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa tapahtuneiden rikosten tai vahinkojen 
vastuukysymysten selvittämisessä 
-Varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta ja työrauhaa sekä auttaa 
järjestyksen ylläpidossa 
 
Rekisteriin tallentuu myös asiakas- tai palvelusuhteen tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi 
tietoja. 
 
Rekisterin säilytys ja suojaus, arkistointi ja hävittäminen arkistolain 831/1994 perusteella annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Toiminta perustuu pääasiassa Rikoslakiin 39/1889 myöhempine ajantasaistuksineen ja 
Järjestyslakiin 612/2003.  
Toimintaa ohjaava muu pääasiallinen lainsäädäntö: Tietosuoja-asetus, Laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä (759/2004) 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kameravalvonnassa tallentuvat kahden (2) viikon ajaksi kameroihin kertyneet kuvatiedot. Sen 
jälkeen tallennetiedot poistuvat järjestelmästä. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai 
muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika. 
 
Rekisteriin tallentuu kuvaa kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi 
rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta. 
 
Kameroiden valvonta-alueet: 
-Seuraavien kohteiden ulkotilat: kunnanvirasto, yhteiskoulu / lukio, Kostian koulu, päiväkoti 
Viirikukko, Aitoon koulu / Aitoon päiväkoti, Luopioisten koulu / kirjasto, Rautajärven koulu, Pytinki, 
vesitorni, Lomakodin sauna, skeittiparkki, Pälkäneen tori ja alkaen 2018 Liikuntakeskus  
-Luopioisten kirjaston yleinen sisätila ja ulko-oven edusta 

veli-pekka.kemppaine
Tekstiruutu



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Kuvatiedot saadaan valvontakameroista. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaise
t 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai 
muulle viranomaiselle, jolla on oikeus saada tietoja rekisteristä. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei siirretä. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Käyttöoikeudet on rajattu. Kameratallenteet säilytetään lukitussa tilassa. Tietokoneella rekisteri on 
salasanalla suojattu. Kun kuvatallenteita katsotaan, tallenteen katsomisen syy dokumentoidaan.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin 
talletetut tietonsa.  
 
Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun 
kautta https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys 
on todistettava  
 
http://www.palkane.fi/images/tietosuoja/HENKIL%C3%96TIETOJEN_TARKASTUSPYYNT%C3%96.
pdf.  
 
Lomakkeen voi tilata myös Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta:  
 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html      

11 
Oikeus 
vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien 
henkilörekisterissä olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Vaatimus 
tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon 
oikaisemista tai täydentämistä tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti. 
 
Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun 
kautta https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys 
on todistettava  



http://www.palkane.fi/images/tietosuoja/HENKIL%C3%96TIETOJEN_KORJAAMISVAATIMUS.pdf.  
 
Lomakkeen voi tilata myös suoraan Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta:  
 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html    

12 
Muut 
henkilö- 
tietojen 
käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 




