
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
22.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Ikaalisten kaupunki / Ikaalisten yhteiskoulu ja Ikaalisten yhteiskoulun lukio 

Osoite 

PL 25 (käyntiosoite Poppelikatu 10), 39501 IKAALINEN 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

yhteiskoulun kanslia: 044 7306 400, kanslia.ya@ikaalinen.fi 
yhteiskoulun lukion kanslia: 044 7306 406, kanslia.lukio@ikaalinen.fi  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Helena Korkeakoski 
Osoite 

PL 25, 39501 IKAALINEN 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 7301 283, helena.korkeakoski@ikaalinen.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Ikaalisten yhteiskoulun ja Ikaalisten yhteiskoulun lukion tallentava kameravalvontajärjestelmä 
 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tallentavan videovalvontajärjestelmän tarkoitus on ehkäistä kohteen omaisuuteen, oppilaisiin, 
henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja auttaa tapahtuneiden vahinkojen 
vastuukysymysten selvittämisessä. 

Tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä pyritään suojaamaan oppilaiden ja henkilökunnan 
työrauhaa, lisäämään heidän turvallisuuttaan, valvomaan kiinteistöjen kuntoa ja materiaalin 
säilyvyyttä sekä auttamaan järjestyksen ylläpidossa.  Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallentuu 
kiinteistöissä tai niiden välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden kuvaa. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Koulujen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueella syntynyt tallentavaan 
valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto. 

Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Koulujen tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja.  Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan 
luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille, joilla on oikeus saada rekisteristä tietoja.  Rekisteristä ei 
ole yhteyttä muihin rekistereihin. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on sijoitettu lukittuun 
tilaan.  Tallenteiden katselu on yksilöidyn käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla rajoitettu 
henkilötietojen käsittelyyn oikeutetulle henkilölle.  Kun kuvatallenteita katsotaan, tallenteen 
katsomisen syy dokumentoidaan. 
Tiedot poistuvat rekisteristä automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

      

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

      

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Kameravalvonnasta saatavien henkilötietojen käsittelyyn, esim. tallenteiden katseluun oikeutettu 
henkilö on rekisterin yhteyshenkilö, hänen sijaisensa tai muu heidän tapauskohtaisesti 
valtuuttamansa henkilö. 

Kuvattavia informoidaan näkyvillä "Tallentava kameravalvonta" -tarroilla ja -kylteillä. 

 


