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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

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.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

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 13-vuotias).
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Henkilötietoja ei käsitellä toimeksiantosopimuksella.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksai. Emme
käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Johtaja Jouni Lähdemäki, PL 35, 90015 Oulun kaupunki, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Oulun Veden tietosuojavastaava

vesi.tietosuojavastaavat@ouka.fi, Oulun Vesi, PL 35, 90015 Oulun kaupunki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

Kari Nykänen PL 12 90015 Oulun kaupunki puh 08558410 tietosuoja(at)ouka.fii

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Kameravalvontajärjestelmän laitteet muodostavat rekisterin sen tallentaman videomateriaalin myötä (kuva, ajoneuvon
tunnistetieto).
Oulun Vesi ei kerää erityisiä henkilötietoja.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tallenne päällekirjoittuu levytilan täytyttyä ja tiedot poistetaan 2 kuukauden jälkeen. Tietoja ei arkistoida.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tietolähteenä toimii kameroiden tallentama kuva.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

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.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
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Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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