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varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja Katja Ojala 
Kisakuja 2 
31640 Humppila 
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katja.ojala@humppila.fi 
 
Humppilan kunnan tietosuojavastaava: Lea Karhe puh. 050 3387728 

Rekisterin nimi Päiväkoti Päivänpaisteen tallentava kameravalvontajärjestelmä 

Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Tallentavan videovalvontajärjestelmän tarkoitus on työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden tiloissa 
oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, suojata kohteen omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.  

Peruste: rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn etujen toteuttaminen 

Rekisterin 
tietosisältö 

Valvontakameran kuvatallenne. Tallennuspaikka:  

Päiväkoti Päivänpaiste, Humppilantie 32, 31640 Humppila 

Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 

 

Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille 
tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle.  

Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin käsittelyyn oikeutetuille henkilöille on annettu oma salasana, jonka käyttöä on 
mahdollista valvoa. Kameravalvonta on tarkoitettu myös omaisuuden suojaamiseen ja on tarpeen 
säilyttää kuvatallenteita, ellei ole erityistä syytä toimia toisin.  

Palvelinlaitteisto on suojatussa ja valvotussa tilassa. Palvelimien ja työasemien välinen 
tietoliikenne on salattu ja suojattu.  

Rekisteriin 
tallennettavien 
informointi 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava Kameravalvonta”-kylteillä- 

Tarkastus-
oikeus 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (HetiL 26§). Alaikäisen 
osalta tarkastusoikeutta käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustaja.  

Tarkastuspyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla 
varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle (HetiL 28§). 
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Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ja tarvittaessa tarkistetaan ennen tietojen antamista.  

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa (HetiL 27§). Jos tarkastusoikeus 
evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksessa selvitetään syyt, joiden vuoksi 
tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia 
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  

Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puuteellinen tai vanhentunut henkilötieto (HetiL  29§). 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. 
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti.  

Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen 
antamista.  

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksesta 
ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 

 

Tietosuojaseloste on nähtävissä Humppilan kunnan internet-sivuilla: www.humppila.fi 

Laatimis-päivä 20.8.2018 
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