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Rekisterinpitäjä  Y-tunnus 
Limingan kunta  0186553-2 

 
Osoite   sähköposti 

Liminganraitti 10  kunta@liminka.fi 

91900 Liminka 
 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Nimi  
Päivi Mäki     

  
Osoite   puhelin   sähköposti 

Liminganraitti 10 040 670 5486 paivi.maki@liminka.fi 
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Nimi  puhelin  sähköposti 
Raija Karjalainen 044 497 3709 raija.karjalainen@liminka.fi 

 

Rekisterin nimi 

Liikuntapaikkojen kameravalvontarekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tallentavan videojärjestelmän tarkoitus on suojata kohteen omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo mahdollisten tapahtuneiden rikosten 

selvittämisessä. Tallentavalla videovalvontajärjestelmällä on tarkoitus myös 
lisätä työturvallisuutta sekä suojata työrauhaa. 

 
Kiinteistöt ja alueet: Krankka-areena, Linnukka-halli, Tuiskulan liikuntatilat, 

Vesikarin liikuntasali, Ojanperän koulun liikuntasali, Linnukan päiväkodin 
liikuntasali, Huiskeen urheilualue, Hannu Krankka -liikuntapuiston alue, 

Ojanperän tekonurmikenttä 

 

Limingan kunnan tietosuojaperiaatteet 

Limingan kunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat sitoutuneet 
tietosuojan huomioivaan toimintaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään 

vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. 
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Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 
Rekisteriin tallennetaan kiinteistössä tai välittömässä läheisyydessä 

oleskelevien tietoja. 
Kiinteistöjen käytävillä ja välittömässä läheisyydessä sekä liikuntapaikkojen 

alueella liikkuvien henkilöiden videokuva. 

 

 

Rekisterin tietosisältö 
Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-

aineisto: 
- Liikuntatilat sekä niiden ympäristöt 

- Liikuntapaikka-alueet 
 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Kameravalvontajärjestelmän tietolähteet muodostuvat kunnan hallinnoimista 

valvontakameroista sekä tallentimen tallentamasta kuvamateriaalista. Muita 
säännönmukaisia tietolähteitä ei ole. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä 

luovutetaan tarvittaessa viranomaisille järjestyksenpidon ja turvallisuuden 
varmistamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rikos-, vahinko- ja 

onnettomuustilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot 

Tietoja käsitteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kunnan palveluksessa olevilla 
virastomestareilla ja Tupoksessa toimivalla kiinteistöhoitajalla on 

käyttöoikeus järjestelmiin. Käyttöoikeudet pyytää esimies ja ne myöntää 

pääkäyttäjä. 
 

 

Tietojen säilytysajat tai sen määrittämisen kriteerit 
Tallenteiden säilytysaika on kaksi (2) viikkoa. Mikäli ilmoitus rikoksesta tai 

muusta tapahtumasta tulee säilytysaikana, säilytetään tallenne tältä osin 
kyseisen tapahtuman selvittämiseen saakka. 
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Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa. 
Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö 

lähetetään os. Limingan kunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka 

(kunta@liminka.fi). 
 

 
 


