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Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
ja direktiivin 94/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
Seloste perustuu artikloihin 13 ja 14
_________________________________________________________________________________________________________________

Rekisterin tiedot
1. Henkilörekisterin nimi
Oulun Vesi liikelaitoksen kameravalvonnan rekisteri
2. Rekisterin pitäjä
Oulun Vesi liikelaitoksen johtokunta
3. Rekisteristä vastaavan viranomaisen viranhaltija ja yhteystiedot
Johtaja Jouni Lähdemäki
Oulun Vesi liikelaitos
Oulun Vesi
PL 35, Kasarmintie 29
90015 Oulun kaupunki
4. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot
Oulun Vesi liikelaitoksen tietosuojavastaava, vesi.tietosuojavastaavat@ouka.fi, Oulun Vesi, PL 35,
90015 Oulun kaupunki
Oulun kaupungin tietoturvapäällikkö Kari Nykänen, kari.nykanen@ouka.fi, Konsernihallinto, PL 1,
90015 Oulun kaupunki
5. Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella
Henkilötietoja ei käsitellä toimeksiantosopimuksella
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueella toimivien työntekijöiden ja vierailevien
henkilöiden turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen.
Kameravalvontaa toteutetaan:
 työpaikalla oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi
 tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan ja henkilöturvallisuuden valvomiseksi
 turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ehkäisemiseksi ja
selvittämiseksi.
7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeutettuun etuun, jonka
perusteella Oulun Vesi voi käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja, varmistaa ulkopuolisten
henkilöiden turvallisuus ja suojata omaisuus. Kameravalvontaa säätelee Laki yksityisyyden suojasta
työelämässä.
Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, tai profilointiin. Henkilötietoja ei
käsitellä tai kerätä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseksi suoraan lapselle (alle 16-vuotias).
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Rekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus
8. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Kameravalvontajärjestelmän laitteet muodostavat rekisterin sen tallentaman videomateriaalin
myötä (kuva, ajoneuvon tunnistetieto).
Oulun Vesi ei kerää erityisiä henkilötietoja.
9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät
Mirasys-kameravalvontajärjestelmä.
Rekisterin henkilötietoja ei tallenneta järjestelmätoimittajien alihankkijoiden järjestelmiin.
10. Rekisterin analoginen aineisto
Rekisterissä ei ole analogista aineistoa.
11. Rekisterin tietolähteet
Tietolähteenä toimii kameroiden tallentama kuva.
12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja käytetään tuotannon prosessien sekä kiinteistöjen valvontaan. Tietoja ei luovuteta
säännöllisesti mihinkään.
Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille,
kuitenkin vain siltä osin, kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän
suorittamiseksi.
Luovutuksesta päättävä viranhaltija:
johtaja Jouni Lähdemäki
Oulun Vesi liikelaitos
Oulun Vesi
PL 35, Kasarmintie 29
90015 Oulun kaupunki
13. Rekisterin tietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.
14. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit
Tallenne päällekirjoittuu levytilan täytyttyä ja tiedot poistetaan 2 kuukauden jälkeen. Tietoja ei
arkistoida.
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15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:
 oikeus saada pääsy omiin tietoihin (Yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla)
 oikeus tietojen oikaisemiseen (Yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla)
 oikeus tietojen poistamiseen (Yleinen tietosuoja-asetus 17 artikla)
 oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Yleinen tietosuoja-asetus 18 artikla)
 oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (Yleinen tietosuoja-asetus 21 artikla)
 oikeus siirtää tiedot toiseen tietojärjestelmään, mikäli tiedot on kirjattu julkishallinnon
vapaaehtoisen tehtävän perusteella (Yleinen tietosuoja-asetus 20 artikla)
Oulun Vesi toimittaa rekisteröidylle hänen tietonsa niitä pyydettäessä. Tiedot toimitetaan
viimeistään kuukauden kuluessa (30 päivää) pyynnöstä. Tiedot oikaistaan, mikäli aiemmin kirjatut
tiedot ovat virheellisiä. Rekisteröidyn tiedot poistetaan hänen sitä pyytäessään, jos tietojen
käsittelyn perustaa ei enää ole. Tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojensa paikkansapitävyyden tai vaatii käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi pyytää
tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10
Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Linkki tähän selosteeseen on näkyvillä Oulun Veden internetsivuilla. Seloste sijaitsee Oulun
kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/verkkoasiointi/tietosuoja
Seloste on saatavilla fyysisesti paikan päällä Oulun Veden asiakaspalvelussa.

