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1
Rekisterinpitäjä

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
5
Rekisterin
tietosisältö
6
Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Karkkilan kaupunginkirjasto
Valtatie 26, 03600 Karkkila
kirjaamo@karkkila.fi
Sirkka Ylander, kirjastonjohtaja
PL 50, Valtatie 26, 03600 Karkkila
044 7674641, sirkka.ylander@karkkila.fi

Tallentava kameravalvonta / Karkkilan pääkirjasto ja eteistilat
Omaisuuden suojaus ja häiriökäyttäytymiseen puuttuminen.

Kamerakuvaa kirjaston tiloista sekä kaupungintalon kulkuväyliltä.
Kirjastokortin numero kulunvalvontalaitetta käytettäessä.
Kulunvalvontatietoihin tallentuu lisäksi käyntiajat.
Tietoa tallentuu automaattisesti kirjaston käytön yhteydessä sekä
kuljettaessa kirjaston tiloihin.
Kameravalvonnan tallenteesta voidaan tallentaa yksittäiseen
videotiedostoon tutkittavaa tapausta koskeva kuvamateriaali. Tallenteet
toimitetaan tarvittaessa poliisiviranomaiselle (rikoksen / ilkivallan tekijän
saattaminen vastuuseen). Tekijöiden tunnistamisvaiheessa ja teon
arviointivaiheessa tallennetta voi katsoa joku seuraavista kaupungin
viranhaltijoista/työntekijöistä kirjastonjohtajan ja kirjastonhoitajan lisäksi:
sivistysjohtaja, rehtori/-t, koulukuraattori/-t, kirjastovirkailija/-t,
nuorisotyöntekijä/-t.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
Ei ole
B ATK:llä käsiteltävät tiedot
Kuvamateriaali säilytetään 14 vuorokautta.
Tallennuspalvelin on lukitussa tilassa. Kuvamateriaalin tarkastelu on rajattu
käyttöoikeusmäärittelyin kirjaston henkilökunnalle vain kirjaston tiloissa.
Asian selvittelyvaiheessa tallenteen osia voidaan tallentaa myös kaupungin
hallintoverkon levytilaan kirjaston henkilökunnan tunnuksilla katsottavaksi tai

niitä voidaan siirtää muistitikulla toiselle viranomaiselle tai toisella koneella
katsottavaksi. Nämä tallenteet hävitetään, kun niitä ei enää tarvita.
Kameratallentimet ja –palvelin ovat omassa sisäverkossaan, johon ei ole
pääsyä kuin kirjaston hallinnon koneilta. Etäyhteys palvelimeen on
palveluntarjoaja Bibliotechalla.
10, 11
Tarkastusoikeus
ja oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus
saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot
tietosuojasäännöksissä tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin.
Koska kameravalvonnan kautta saatua tietoa ei saa luovuttaa
käyttötarkoituksen vastaisesti ulkopuolisille ja usein tallenteissa näkyy
useita henkilöitä samanaikaisesti, ei kuvamateriaalia lähtökohtaisesti
luovuteta. Tallenteiden tiedot esitetään kirjallisessa muodossa.
Rekisterinpitäjä voi periä tietojen keräämisestä hallinnollisiin kustannuksiin
perustuvan kohtuullisen maksun.
Jokaisella on myös oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista.
Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston
henkilökunnalle kirjastonjohtajalle osoitettuna todistamalla samalla
henkilöllisyytensä.
Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista tai poistamista rekisterin
vastuuhenkilöiltä. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, siitä annetaan
kirjallinen todistus. Rekisteröity voi tämän jälkeen viedä asian
tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

