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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Oulun kaupunki käyttää kameravalvonnan tuottamaa tietoa omaisuuden suojaamiseksi, rikosten annalta ehkäisemiseksi ja
selvittämiseksi sekä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi sitä voidaan käyttää liikennehallintaan,
liikennesuunnitteluun, onnettomuustutkintaan ja liikunnallisiin palveluihin. Työnantajana Oulun kaupungilla on mahdollisuus
käyttää aineistoa siitä määrättyjen lakien mukaisesti.
Poliisi voi käyttää kaupungin valvontakameroiden tuottamaa tietoa poliisilain mukaisiin tehtäviin Oulun kaupungin ja Oulun
poliisilaitoksen välisen sopimuksen mukaisesti. Poliisilla on oikeus saada rikostutkintaan liittyen tallennettua materiaalia.
Kaupungin turvallisuushenkilöstö luovuttaa pyydetyn materiaalin poliisille. Luovutuksesta pidetään erillistä seurantakirjanpitoa.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), jonka mukaan henkilötietojen käsittely on mahdollista
rekisterinpitäjän elintärkeiden etujen suojaamiseksi, rekisterinpitäjän oikeutetun edun vuoksi sekä yleisen edun ja julkisen vallan
perusteella.
Lain yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759) mukaisesti työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa
tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden
tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien
asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden
ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.
Lisäksi työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2
momentissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun
häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa
tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Keskitetyn kameravalvontajärjestelmän tuottamaa tietoa käsittelevät Viria Oy:n nimetty henkilöstö vastatessaan järjestelmän
teknisestä toiminnasta. Käsittelyn kesto on Oulun kaupungin ja Viria Oy:n välisen sopimuksen voimassaoloaika.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Automaattinen profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia
ominaisuuksia. Oulun kaupunki ei käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
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Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Kamerat tallentavat liikkuvaa kuvaa valvonta-alueesta. Riippuen etäisyydestä ja kamerakuvan laadusta joissakin tilanteissa
ihminen tai ajoneuvo on tunnistettavissa. Tallenteessa näkyy kuvausaika ja -paikka. Ääntä ei tallenneta.
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Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Kameravalvonnan tallenteet säilytetään pääsääntöisesti 14 vuorokautta, jonka jälkeen ne hävitetään automaattisesti. Poikkeuksena
pääsäännöstä koulujen ja terveydenhuollon lääkehuoneiden tallenteet säilytetään 28 vuorokautta.
Kameravalvontajärjestelmä mahdollistaa yksittäisen tallenteen säilyttämisen (todistusaineistolukko) em. pidemmän ajan, kunnes
siihen liittyvä tapahtuma on selvitetty.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan valvontakameroiden kuvatallenteista.
Oulun kaupungilla on noin 1 400 valvontakameraa, joista noin 1 350 on kaupungin hallussa olevissa kiinteistöissä tai niiden pihaalueilla. Noin 50 valvontakameraa on kaupungin yleisillä alueilla. Kaikki nämä ovat Viria Oy:n hallinnoimia kameroita. Viria Oy
vastaa niiden tietojen tallennuksesta keskitetysti.
Lisäksi kaupungin toimintoja on tiloissa (esim. vuokratilat), joiden kameravalvontaa hallinnoidaan paikallisessa tai kiinteistön
omistajan tai kunnossapidosta vastaavan yrityksen järjestelmässä.
Tarvittaessa kaupunki voi käyttää keskitettyyn järjestelmään liitettävää siirrettävää kameravalvontajärjestelmää tilapäisesti
joissakin kohteissa.
Henkilötietoja saadaan lisäksi latu- ja kuntoreittien kameroista.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Latu- ja kuntoreittien kameroiden noin minuutin välein päivittyviä pysäytyskuvia välitetään sivulle
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/latukamerat.
Osa Oulun kaupungin yleisten alueiden kameroista tuottaa säännönmukaisesti pysäytyskuvia kansalaisille liikenteestä
(www.oulunliikenne.fi).
Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksessa toimivilla poliiseilla, joille on myönnetty katseluoikeus Oulun kaupungin yleisten alueiden
kameroille, on mahdollisuus tarkastella kamerakuvaa.
Tuiranväylän sillan kameran tietoja välitetään insinööritoimisto Ponvialle liittyen sillan kunnon tarkkailuun liittyvään projektiin.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Kaupunki ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Poliisi käsittelee sille rikostutkintaan luovutettua tai
sen käytössä olevaa materiaalia poliisilain mukaisesti.
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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