
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  24.08.2017 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kuopion kaupunginkirjasto 

Osoite 

Maaherrankatu 12 
70100 Kuopio 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. (017) 182111 
kirjasto@kuopio.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jynkän kirjaston lähikirjastonjohtaja Tarja Soininen 
Osoite 

Maitotie 2 
70820 Kuopio 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. 044 7182354 
tarja.soininen@kuopio.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kuopion kaupunginkirjaston Jynkän lähikirjaston kameravalvontajärjestelmä omatoimikirjaston 
kulunvalvontaan liittyen 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on suojata kirjaston omaisuutta, henkilökuntaa ja 
asiakkaita, ennaltaehkäistä rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden vahingontekojen ja rikosten sekä 
niiden vastuukysymysten selvittämisessä. 
 
Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
(759/2004) 17§ 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen 
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun 
häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen 
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa 
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan 
käyttää muiden erityislakien mahdollistamalla tavalla.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri muodostuu valvontakameroiden kuvatallenteista,  
jotka sisältävät kuvaa kameroiden alueella liikkuvista henkilöistä. Tallenne  
säilyy noin yhden kuukauden. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus  
rikoksesta tai vahingonteosta, tallenne säilytetään tältä osin rikoksen  
selvittämiseksi tarvittavan ajan. 
 
 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Valvontakameran kautta tuleva tieto. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta, vaan niitä käytetään vain tarvittaessa tilanteiden ja 
tapahtumien jälkiselvittelyyn. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. Rekisterin tallenteista voidaan ottaa tarvittaessa kopioita esim. viranomaisten 
suorittaman rikostutkinnan avuksi.  

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 (tietokoneen kovalevyllä) olevat tallenteet sijaitsevat Jynkän koululla 
lukitussa teknisessä tilassa. Tiedot tuhoutuvat kun niiden päälle tallennetaan uutta  
tietoa. Tietoja voidaan käyttää monitorivalvonnalla, tulostamalla  
kovalevyltä ja kopioimalla ulkoiselle muistivälineelle. Tallenteita pääsee  
käsittelemään Kuopion kaupunginkirjaston Jynkän lähikirjastonjohtaja sekä Kuopion 
kaupunginkirjaston järjestelmä- ja verkkopäällikkö ja tietoverkkoasiantuntija. 

 


