TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispvm: 13.11.2019
1. Rekisterinpitäjä

Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy (YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut)
Osoite: Torikatu 3 LH 9-10
84100 YLIVIESKA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja, Ytek Puh. 040 682 2190
Osoite: Torikatu 3 LH 9-10
84100 YLIVIESKA

3. Rekisterin nimi

TALLENTAVA KAMERAVALVONTA Smarthouse- kiinteistö Vierimaantie 5
TALLENTAVA KAMERAVALVONTA Origo-kiinteistö Vierimaantie 3

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tallentavan kameravalvonnan sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
•
•
•
•
•

5. Rekisterin tietosisältö

Tiloissa oleskelevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden
varmistaminen
omaisuuden suojaaminen
turvallisuutta, omaisuutta ja toimintaprosessissa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen
rikostilanteiden ja vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen
tapahtuneiden rikosten ja vastuukysymysten selvittämisen edistäminen

Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueilla tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama digitaalinen kuva-aineisto.
Tallentavia videokameroiden sijainnit
Smarthouse:
Joka kerroksen käytävätilat (4 krs)
1 krs portaikko
Ala-aula
Rakennuksen ulkoseinä
Origo:
Rakennuksen ulkoseinä
Ulkoseinän videokamerat kohdistettu Smarthousen ja Origon parkkialueelle.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti.
Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ainoastaan erikseen pyydettäessä
(tarkastuspyyntilomake, muutospyyntilomake/www.ytek.fi) tai poliisiviranomaiselle rikostutkinnan edistämiseksi ja tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

9. Rekisterin ylläpitojärjestel- Rekisterinpitäjä varmistaa rekisterin tietoturvallisuuden sekä
mät ja suojauksen periaatteet henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden

asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.
Smarthousen ja Origon kiinteistöjen isännöinnin hoitaa Ylivieskan kaupungin Tekninen Palvelukeskus/tilapalvelut.
Videovalvonnan tallenteiden ainoana käsittelijänä/yhteyshenkilönä toimii
Ylivieskan kaupungin tekninen suunnittelija (Tekninen Palvelukeskus/tilapalvelut), puh. 044 4294234.
Tallenteiden käsittelyyn käytettävä laite/ järjestelmä/palvelin sijaitsee Ylivieskan kaupungintalon tiloissa ja se on suojattu käyttäjätunnuksella/salasanalla.
Smarthousen ja Origon kiinteistöjen tallentavien videokameroiden tallenteet säilyvät 1 kk:n ajan, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti.
Molemmissa kiinteistöissä tallentavista kameravalvonnoista on ilmoitettu
seinissä olevilla kylteillä.
Smarthousen ala-aulan tv-näytöllä näkyy tallentavan kameravalvonnan rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö sekä lyhyesti henkilörekisterin käyttötarkoitus.
10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden toteuttaminen

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut
tietonsa.
Tarkastusoikeuden voi toteuttaa täyttämällä Henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeen Ytekin nettisivuilta (www.ytek.fi) ja tuomalla sen Ytekin toimipisteeseen talouspäällikölle (os. Torikatu 3 LH 9-10)
Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
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Rekisteröidyn on tarkastuspyynnön tehdessää ilmoitettava päivämäärä ja
kellonaika, jolloin hän on mahdollisesti tallentunut videokuvaan.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta,
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut
vähemmän kuin 1 vuosi.
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan kaupunginhallituksen päätökseen.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteri sisältää vain kameran nauhoittamaa tietoa, eikä tieto yleensä voi
olla virheellistä.
Rekisteröity voi kuitenkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
esittää kirjallisesti virheen korjaamista ja epätarkan tiedon täydentämistä.
Muutosoikeuden voi toteuttaa täyttämällä Henkilötietojen korjaamispyyntölomakkeen Ytekin nettisivuilta (www.ytek.fi) ja tuomalla sen Ytekin
toimipisteeseen talouspäällikölle (os. Torikatu 3 LH 9-10).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta: Yritysten ja organisaatioiden on
raportoitava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Käyttäjille on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä
voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin

• Oikeu s saad a tieto tietotur valoukkauksest a: Yritysten ja organis aatioi den on raportoitav a k ansallis elle tietos uojavir anomais elle tietoturv aloukk auksista. Käyttäjille o n ilmoi tettava vakavis ta loukk auksista m ahdollisimman pi an, jotta näm ä v oiv at ry hty ä tarvittavii n toimiin

