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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Omaisuuden suojaus, rikosten ennalta ehkäisy, rikosten selvittääminen, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden varmistus.
Liikennehallinta, liikennesuunnittelu, hälytysajon kuljettajakoulutus, onnettomuustutkinta,
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Yleinen etu, julkisen vallan käyttö. Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Rekisterin 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

Kaupunginhallitus

Henkilöstöjohtaja Ville Urponen, PL 1 90015 Oulun kaupunki 08 558410
etunimi.sukunim(at)ouka.fii

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Riskienhallintapäällikkö,
turvallisuusasiantuntija

Heikki Kontsas PL 1 90015 Oulun kaupunki, Kari Broström PL 1 90015 Oulun kaupunki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

Kari Nykänen PL 12 90015 Oulun kaupunki 08 558410 tietosuoja(at)ouka.fi

puh 08 558410 etunimi.sukunimi(at)ouka.fii

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Yleisissä tiloissa ja yleisillä paikoilla kameravalvonnan tallentamat henkilöt, ajoneuvot. Kuvausaika ja paikka. Kameroita 1050,
joista noin 50 kameraa yleisillä paikoilla ja teiden risteyksissä. Loput ovat kaupungin kiinteistöissä tai niiden piha-alueilla.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tallenteet säilytetään 14 vuorokautta, jolloin ne hävitetään automaattisesti ellei niitä erikseen suojata todistusaineistolukolla.
Poikkeuksena kaupungin keskustan yleisten alueiden kameratallenteet 21 vuorokautta sekä koulujen ja lääketilojen kameroiden
tallenteet.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Valvontakameroiden kuvaamia tallenteita
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Poliisilla on oikeus rikostutkintaan liittyen tallennttun materiaaliin. Käytöstä jää jälki lokitiedostoon.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Tietoja ei siirretä
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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

Postiosoite
Oulun kaupunki
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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