REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Ruukin, Revonlahden, Paavolan ja Gumeruksen koulujen sekä
Siikajoen lukion tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste
Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Rekisterinpitäjä
Siikajoen kunta
Sivistystoimi
Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Rekisteriasioita hoitava henkilö tai vastuuhenkilö
Koulujen rehtorit ja koulunjohtajat; Juha Vaara, Anne Kujanpää-Kemola, Sari Sinkkonen,
Jusa Honkala
Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ehkäistä ja selvittää tiloissa ja alueella oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden
tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta ja
auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. (759/2004 16 § Laki yksityisyyden
suojasta työelämässä.) Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3
kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi,
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän
tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun
työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella syntynyt kuva-aineisto. Liikkeestä
kuvaa tallentava.
Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

Siikajoen kunta
Y-tunnus: 2047359-3

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki

www.siikajoki.fi
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Puhelin 040 3156 299
Fax (08) 270 288

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu
salasanalla.
Käyttöä on mahdollista valvoa lokitietojen perusteella.
Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella/Tallentimella.
Tallennuslaite sijoitettu lukittuun tilaan.
Tallenteiden purku: nimetty vastuuhenkilöiksi koulujen rehtorit ja koulunjohtajat,
apulaisrehtorit sekä Raahen Turvallisuus-Vartioinnin henkilökunta.

Tallenteiden käsittely
Rekisterin vastuuhenkilöt, Raahen Turvallisuus-Vartioinnin henkilökunta, ja muu heidän
tapauskohtaisesti valtuuttamansa henkilö.
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