
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
16.3.2021 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Punkalaitumen kunta 

Osoite 

Vesilahdentie 5, 31900 PUNKALALAIDUN 

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

Vaihde 02 760 801, kunta@punkalaidun.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Marko Juurikivi, työpäällikkö 
Osoite 

Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun 

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

puh. 040 643 3456, marko.juurikivi@punkalaidun.fi 

Vaihde 02 760 801, kunta@punkalaidun.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Tallentava kameravalvonta kunnan vesilaitoksen toimipisteissä. 

• Kennin vedenottamo (Karjamaantie 59, 31900 Punkalaidun) 

• Alavesisäiliö (Kanteenmaantie 101, 31900 Punkalaidun) 

• Kanteenmaan vedenottamo (Ollulankankaantie 234, 32770 Punkalaidun) 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on valvoa laitetiloja, vedenkäsittelyn prosessia, liikettä 
vedenkäsittelylaitoksen ympäristössä sekä mahdollisia vahingon tekoja ja edesauttaa aiheutuneiden 
tapahtumien selvittämistä.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Valvontakamerat tallentavat digitaalista kuvaa kohteen sisällä ja ulkona ja ovat käytössä 24 h/vrk. 
Valvontakamerat eivät tallenna puhetta. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietolähteinä toimii kameroiden tallentama kuvamateriaali. Valvonnasta ilmoitetaan 
kameravalvontakylteillä alueella. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden 
tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle. 

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 

Valvontakameroiden ohjauksiin ja tallenteisiin pääsy on rajoitettu vain työpäälliköllä Marko Juurikivi, 
kunnan rakennusmestari Kari Isokivijärvi, sekä laitteiston ylläpitäjä (E-Protech Oy). 
Valvontakameroiden reaaliaikaiseen katseluun pääsy on vesilaitoksen laitosmiehillä: Pertti 
Lappalainen, Markus Kuparinen ja Olli Koivuniemi.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietokoneille sekä järjestelmiin voi kirjautua vain tunnuksilla ja salasanoilla. 
Kameravalvontajärjestelmästä poistetaan kuvatallenteet, kun ne eivät enää ole tarpeen 
kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen 
päättymisestä. Kuvatallenteesta voidaan ottaa kopio, mikäli on kameravalvonnan tarkoituksen 
toteuttamisesta johtuva syy säilyttää materiaalia.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa joita henkilörekisteriin on tallennettu. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella ja osoittaa 
rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Oikaisuvaatimus tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimus-lomakkeella ja 
osoittaa rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. 

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

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Eu:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 
mukaan rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, artiklan 20 
mukaisesti oikeus siirtää omat tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle ja artiklan 21 mukaisesti 
rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
Rekisteröidyllä on artiklan 13 mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.  

 


