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EU:n Tietosuoja-asetuksen mukainen TIETOSUOJASELOSTE 

Laatimispäivä:  6.6.2022 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 

Parikkalan kunta, sivistyslautakunta 
 

Osoite 

Harjukuja 6, 59100 Parikkala 
 

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

0400 851 951, kunta@parikkala.fi  
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 

Erkki Sirniö, erkki.sirnio@parikkala.fi, 0400 70209 
 

Osoite 

Harjukuja 1, 59100 Parikkala 
 

Tietosuojavastaava 

Heikki Tuhkanen, heikki.tuhkanen@edu.parikkala.fi,  
0400 183 107 
 

3. Rekisterin nimi 
 

Omatoimikirjastojärjestelmä (kameravalvonta) 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus  

Asiakassuhde  
 
Asiakasrekisteriä käytetään kulkuoikeuksien hallintaan 
kirjastojen omatoimiaikana.  

5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen 
käsittelijät 

 

Valvontakameroitten kuva on digitaalinen ja tallentuu 
omatoimilaitteiden toimittajan asentamiin ohjelmiin. Rekisteriin 
tallentuvat ympärivuorokautisesti tiedot valvonta-alueella 
tapahtuvasta liikenteestä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu liike.  
 
Asiakkaan tiedot:  
 

 kirjastokortin HEILI-tunnus 

 kuva 
 
Käsittelijä: kirjaston henkilökunta  
Tekninen käsittelijä: Lyngsoe Systems Oy 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Kulkuoikeustoimintaan liittyvät tiedot tulevat HeiliFinna-
kirjastojärjestelmästä 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä 
kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten 
poliisille.  
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8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A: Tausta aineistot (manuaaliset aineistot) 

 
B. Tietojärjestelmän aineisto 

 

Valvontakameroiden ohjauskeskukset sijaitsevat kirjastojen 
tiloissa lukituissa kaapeissa, johon on pääsy vain kirjaston 
henkilökunnalla. Tallenteisiin pääsy on suojattu salasanoilla ja 
pääsy rajoitettu vain nimetyille henkilöille. Rekisterin tietoja 
säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Digitaaliset tallenteet 
tuhoutuvat itsestään uuden tallenteen alle.  
 
 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, 
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus 
saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on 
oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää 
järjestelmästä toiseen 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien 
henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää 
tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita ”Oikeus 
tulla unohdetuksi”. 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin 
kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia 
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta 
myös rekisteröidylle.  

 

 


