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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Tekninen lautakunta 

Osoite 
Keskuskaari 3, 21250 Masku 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 4388 200    e-mail: maskunkunta@masku.fi  

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Kiinteistöpäällikkö  
Keskuskaari 3, 21250 Masku  
puh. (02) 4388 200 
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Maskun kunnan tietosuojavastaava 
puh. 044 7388 221 
e-mail: tietosuojavastaava@masku.fi 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Kameravalvontajärjestelmä (March networks) 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja 
auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 
Nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus kohteessa. 
 
Henkilötietojen käsittelyn perustuu yleisen turvallisuuden lisäämiseen. 
— Yleinen tietosuoja asetus (679/2016) 
— Laki viranomaisen suojasta työelämässä (621/1999) 
— Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004 16) 
— Työturvallisuuslaki (738/2002 27) 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Kunnan kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueella syntynyt, tallen-
tavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto. 
 
Kunnalla on 2 siirrettävää kameraa, joiden paikka vaihtelee tarpeen mukaan. 
Kameroista ilmoitetaan alueella erikseen. 
 
Valvottavat kohteet: 
 Hemmingin koulu (myös sisällä) 
 Kurittulan koulu                                                                      
 Tammiahjon koulu ja päiväkoti 
 Luukan Palvelukeskus                                                            
 Seikelän koulu 
 Lounatuulen päiväkoti                                                          
 Kaislakoti 
 Askaisten Koulu                                                                    
 Lemun kirjasto 
 
 

http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=118321,60352&z=2&title=Keskuskaari%203%2C%20Masku&language=fin
http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=118321,60352&z=2&title=Keskuskaari%203%2C%20Masku&language=fin
mailto:tietosuojavastaava@masku.fi
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Kunnassa olevat kamerat keräävät kuvatallenteen järjestelmään automaattisesti. 
 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Kameravalvonnan tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. 
Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikoksen tutkintaa varten sekä kou-
lujen rehtoreille ilkivalta- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn ja alueella liikkunei-
den henkilöiden tunnistamiseen. 
 
Järjestelmästä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Rekisterin tietoja säilytetään noin 14 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen 
toteuttamisesta johtuvaa syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
A Manuaalinen aineisto 
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus kohteessa. 
Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri on suojattu salasanalla. 
 

10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kunnan internet-sivuilta: https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kun-
tatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/ tai vierailemalla henkilökohtaisesti 
kunnanvirastolla. 
 

https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/
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Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11  
Muut henkilö-  
tietojen käsittelyyn  
liittyvät oikeudet  
 

 
Kameroista ilmoitetaan alueella erikseen. 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
 

 

 


