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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunta  
Hannikaisenkatu 17 
PL 233  
40101 JYVÄSKYLÄ  
Y-tunnus 0174666-4  

2. Rekisterin  
yhteyshenkilöt 

 

Kehittämisasiantuntija Tommi Pesonen 
Hannikaisenkatu 17 
40100 JYVÄSKYLÄ  
puh. 014 266 5012 

3. Tietosuojavastaava Liina Kuusela 
Kilpisenkatu 1 
PL 193 
40101 JYVÄSKYLÄ 

4. Rekisterin nimi 
 

Rakentajantalon kameravalvonnan henkilörekisteri (tilojen valvonta), 
osoite Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä 

5. Henkilötietojen  
käsittelyn  
tarkoitus  

Tallentavasta kameravalvonnasta muodostuu henkilörekisteri. Kame-
ravalvonnan tarkoituksena on:  

- asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen 
- omaisuuden suojaaminen 
- vahingonteon ja ilkivallan ehkäisy ja selvittäminen 

6. Henkilötietojen kä-
sittelyn lainmukai-
suus 

Rekisteriä ylläpidetään lakisääteisten velvoitteisen perusteella. 
 
OHJAAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:  
Työturvallisuuslaki 
Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

- yleinen etu 
- rekisterinpitäjälle kuuluva julkisen vallan käyttäminen  

7. Rekisterin  
tietosisältö 

Rekisteriin tallentuu tietoja kiinteistössä ja sen välittömässä lähei-
syydessä liikkuvista henkilöistä, jolloin henkilöiden asiakkuus, palve-
lusuhde, jäsenyys tms. voi tallentua henkilörekisteriin. Kuvatallen-
teen mukana tallentuu tieto tallennusajasta ja paikasta. 
 
Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja tallenteiden myöhem-
pään tarkasteluun on oltava peruste. Tallenteita voidaan tarkastella 
ennalta sovitun prosessin mukaisesti.  

8. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Kameravalvonnan tallenteet. 

9. Tietojen  
säännönmukaiset 
luovutukset ja tie-
tojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa  
- rikosepäilytapauksissa poliisille 
- lain velvoittamana 

 
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle. 



  

10. Rekisteritietojen 
säilytysaika ja sen 
perusteet 

Tallenteiden säilytysaika on keskimäärin 2-3 viikkoa.  

11. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Rekisterin aineisto on digitaalisessa muodossa. Tallenteisiin on an-
nettu käyttöoikeudet vain ennalta sovituille henkilöille, joiden vas-
tuulle kameravalvonta kuuluu. Tallenteita voidaan katsoa vain perus-
tellusta syystä vastuuhenkilön päätöksellä. Tallenteiden katsomisista 
ylläpidetään dokumentaatiota, josta ilmenee mm. perusteet tallen-
teiden katsomiselle. 

12. Rekisteröidyn oi-
keudet 

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on mm. seuraavat oikeudet: 
1. oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
2. oikeus saada pääsy tietoihin 

 
Lisää rekisteröidyn oikeuksista Jkl kaupungin internet-sivuilla 
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja 

13. Rekisteröidyn oi-
keus saada tietoa 
henkilötietojen kä-
sittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen 
käsittelystä. 

14. Rekisteröidyn oi-
keus saada pääsy 
tietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallen-
nettu henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. 
 
Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot 
ovat yksilöitynä. Yksilöitävä tieto voi olla tarkka tieto ajankohdasta 
tai valokuva rekisteröidystä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, 
jotka ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kau-
pungin verkkosivuilla: 
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-
rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen 
 
Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle 
asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, 
joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asi-
an tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeus on maksu-
tonta kerran vuodessa.  

15.  Oikeus tehdä vali-
tus valvontaviran-
omaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa 
ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI 
p. 029 56 66700 
tietosuoja@om.fi  
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