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Kaupunkikehitysalusta Kankaan asiakasrekisteri 

 Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki/Kankaan alue 

Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä 

 Rekisterin yhteyshenkilö 

Titteli: Projektipäällikkö 

Nimi: Kaisa Hirvaskoski-Leinonen 

Puhelinnumero: 046 920 0971 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@jyvaskyla.fi 

 Tietosuojavastaava 

Kaupungin tietosuojavastaava tai toimialan/palvelun/yksikön tietosuojavastaava 

Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava  

Nimi: Liina Kuusela  

PL 193 

40101 JYVÄSKYLÄ  

p. 014 266 2487  

Sähköposti: tietosuoja@jyvaskyla.fi  

 Rekisterin nimi 

Tallentava kameravalvontajärjestelmä Kankaan Porttirakennuksen ulkoalueella, osoitteessa 

Kympinkatu 3. 

mailto:tietosuoja@jyvaskyla.fi
mailto:tietosuoja@jyvaskyla.fi
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 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperusta 

Tallentavan kameravalvonnan tarkoitus on  

a) Kankaan alueen rakentumisen tarkastelu 

b) Omaisuuden suojaaminen 

 

Kameravalvonta palvelee yleistä etua. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omai-

suutta, lisätä kuntalaisten turvallisuuden tunnetta, ennaltaehkäistä rikoksia, parantaa po-

liisin resurssien ohjausta ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja tapaturmien selvittämises-

sä. 

 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava kameravalvonta” – 

tyyppisillä kylteillä.  

 

Perusteet: EU yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, artikla 6, 1 c-kohta. Käsittely on tar-

peen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

 Rekisterin tietosisältö 

Jyväskylän kaupungin tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden tallentama 

kuva-aineisto aikaleimalla. Henkilöt ja ajoneuvon rekisteritunnus voivat olla tunnistettavissa. 

Kamerat sijaitsevat Kympinkatu 3, Portti-rakennuksen katolla ja seinällä. 

 Säännönmukaiset tietolähteet 

Kankaan kameravalvonnan tallentama kuva-aineisto. 

 Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Käyttäjärekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta sivullisille, ellei siihen ole lakiin oikeut-

tavaa perustetta. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. 
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 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet 

Tallenne poistuu automaattisesti 14 vrk:n kuluttua tapahtuneesta. Tämä aika on useissa ta-

pauksissa riittävä mahdollisten rikostapausten selvittämiseksi. Tutkinnallisista syistä yksittäi-

siä tallenteita voidaan erikseen ottaa talteen pidemmäksi aikaa. 

 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Digitaalisessa muodossa (tallentimien kovalevyillä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. 

Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, 

jonka käyttöä on mahdollista valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään enintään 14 vrk, ellei ole 

kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pi-

dempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapah-

tuu selaamalla reaaliaikaista tai tallennettua tietoa tietokoneella. Rekisterin tietoja saa nähtä-

väkseen vain sen hallinnoinnin edellyttämiin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja käyttäjä itse. 

 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on: 

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

- oikeus saada pääsy omiin tietoihin 

- oikeus oikaista tietoja 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista pe-

rustetta 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy kaupungin verkkosivuilta kohdasta tietosuoja ja re-

kisteröidyn oikeudet.  

https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
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 Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja 

mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tar-

kastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla 

Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla kohdassa tietosuoja ja re-

kisteröidyn oikeudet.  

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kiel-

täytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekis-

teröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kan-

sallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

PL 800  

00521 HELSINKI  

Käyntiosoite:  

Ratapihantie 9, 6 krs  p. 029 56 66700  

00520 HELSINKI  tietosuoja@om.fi 

 

https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
mailto:00520

