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Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen
käsittelyn on oltava läpinäkyvää.
Jos tietoja kerätään rekisteröidyltä, on käsittelyä koskeva informaatio annettava tietojen keräämisen aikaan. Jos
tietoja taas saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, informaatio on annettava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta.
Rekisterin nimi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tietosuojaasetuksen mukainen
oikeusperuste
(6 artikla)
Rekisterinpitäjä tai
yhteisrekisterinpitäjät ja vastuun jakautuminen yhteisrekisterinpitäjien välillä
Rekisterinpitäjän/
yhteisrekisterinpitäjien yhteyshenkilö(t)
ja yhteystiedot
Tietosuojavastaava
Henkilötietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) ja
muut mahdolliset käsittelytavat
Henkilötietojen tietolähde/-lähteet
Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötietojen luovuttaminen
Tietojen siirto
kolmanteen maahan
tai kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietojen suojauksen turvatoimet
Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Kameravalvonta
Kameravalvonnan tarkoituksena on
⋅
suojata omaisuutta,
⋅
ennaltaehkäistä rikoksia ja
⋅
auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämistä.
EU:n tietosuoja-asetus, 6 artikla.

Jämsän kaupunki, y-tunnus 0175622-1
Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
puh. 020 638 2000, etunimi.sukunimi@jamsa.fi
Kaupungininsinööri Katja Rissanen, katja.rissanen@jamsa.fi, puh. 040 846 9816
Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992

Tietoja luovutetaan vain viranomaisille rikosten selvittämiseksi.
Tietoja ei siirretä.

Kameroiden tallenteet ja etäyhteys on suojattu vahvoin salasana suojauksin.
Henkilön tietoja säilytetään lakeihin perustuvien säilytys-aikojen mukaisesti.
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Tietosuoja-asetus artikla 77:
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"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja."
"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta."
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

