
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Iitin yläkoulu 

Osoite 

Koulukatu, 47400 Kausala 

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

040-560 5545, ari.toropainen@iitti.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Ari Toropainen 
Osoite 

Koulukatu 20, 47400 Kausala 

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

040-560 5545, ari.toropainen@iitti.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Iitin yläkoulun tallentava kameravalvonta      

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Kameravalvonnan tarkoituksena on: 

1. Suojata omaisuutta 

2. Ennaltaehkäistä rikoksia 

3. Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä 

4. Varmistaa ja lisätä turvallisuutta 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia koulun pihalla liikkuvista 
henkilöistä ja ajoneuvoista. Materiaalia kertyy digitaalisessa muodossa. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Valvontakameroiden välittämä ja tallentama digitaalinen kuvamateriaali. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti. Rikostutkintaa varten tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli 
heillä on peruste tietojen saamiseksi. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai siirtoja. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Digitaalisessa muodossa (tallentimen kovalevyllä) oleva rekisteri on suljetussa tilassa. Tiedot 
säilytetään enintään 12 kk, jonka aikana vanha materiaali pyyhkiytyy pois tallentimesta. Tietoja 
voidaan käyttää monitorivalvonnalla, tulostamalla kovalevyltä ja kopioimalla ulkoiselle 
muistivälineelle. Tallenteita pääsee käsittelemään rekisterin vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa 
henkilö. Valvontamonitori on sijoitettu lukittuun tilaan, jossa monitorin välittämä kuva ei ole 
ulkopuolisten nähtävissä. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen 
tarkistusoikeutta voi pyytää joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeella tai käymällä henkilökohtaisesti 
rekisterinpitäjän luona. Käytännössä rekisteröidyn tulee esittää paikka ja mahdollisimman tarkka 
aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyynnön esittäjän voi olla tarpeellista liittää 
tarkastusoikeuspyyntöön oma valokuvansa. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia hänestä henkilörekisteriin tallennettujen tietojen 
oikaisemista. Tietojen oikaisua voi pyytää joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeella tai käymällä 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

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

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsitte- lemästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä 
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


