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1. Rekisterin nimi 
 

Sulkavantie 4:n asuinkiinteistön tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste 
 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Siilinjärven kunta, y-tunnus 0172718-0 
 

3. Rekisteriasioista 
vastaava viranhaltija  
ja yhteystiedot 

 

sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen 
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI 
puhelin 044 740 1956 
 

4. Organisaation nimit-
tämä tietosuojavas-
taava 

 

sovellusasiantuntija Tuija Makkonen 
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI 
puhelin 044 740 1953 
 

5. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus- 
peruste 

 

 
Kameravalvontajärjestelmän (BLC Turva Oy:n Eneo) avulla valvotaan Siilinjärven kun-
nan Sulkavantie 4:n asumiskäytössä olevan kiinteistön ulkoalueita ja kameravalvon-
nasta on tiedotettu asianmukaisin kyltein. 
 
Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä 
ilkivaltaa ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Lisäksi val-
vonnan tarkoituksena on lisätä asukkaiden turvallisuutta. 

    

6. Henkilötietoryhmät 
ja rekisterin tietosi-
sältö 

 

 
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto  
(ilman ääntä) Sulkavantie 4:n ulkoalueilla liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi  
rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

 

7. Henkilötietojen tie-
tolähteet 

   
   Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto. 

8. Tietojen säilytysajat 

 

   
   Kameroiden välittämän kuva-aineiston säilytysaika on 6 kk. 

 

9. Tietojen sään- 
          nönmukaiset  
          luovutukset 

 

 
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luo-
vuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa ra-
joissa. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaiselle rikosten 
tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyn-
töön. 
 

10. Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n  

          ulkopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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11. Rekisterin  
          suojauksen  
          periaatteet 

 

    
   Tallentuva materiaali sijaitsee lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus ja materiaalin  
   käsittelyoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. 
 

12. Tietojen tarkastusoi-
keus ja oikeuden to-
teuttaminen 
 

 
Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
Tarkastusoikeudesta päättää kameravalvonnan rekisteriasioita vastaava henkilö. 

 


