YÖKAMERAN KAUTTA TAPAHTUVAA VALVONTAA KOSKEVA
SUOSTUMUS JA INFORMAATIO
TES-valvonta on moduuli, joka antaa kotipalvelulle mahdollisuuden yölliseen, kameran
avulla tapahtuvaan valvontaan. Kamera asennetaan valvottavan kotiin, minkä jälkeen
kotipalvelun työntekijät voivat ottaa yhteyden kameraan ja nähdä liikkuvan kuvan
kameran kohteesta.
Päätöksen kotivalvonnasta tekee etuuskäsittelijä. Kotivalvonnan saava voi itse valita,
jos ja missä määrin asianomainen toivoo kameravalvontaa öisin. Hän voi valita pelkän
kameran, pelkät kotikäynnit tai molemmat vaihtoehdot. Kameravalvonta voi ehkä olla
riittävä kahden aikaan yöllä, kun taas henkilökohtainen käynti sopii paremmin kello
kuusi mahdollista aamupesua varten.
Kaikki eivät arvosta yöllistä kotikäyntiä. Avattavat ovet, avainten kilinä ja syttyvät
lamput voivat ärsyttää herkästi herääviä. Kameravalvonta voi olla täydennys heille tai
sille, joka ei toivo yöllisiä käyntejä.
Kun yöllistä kameravalvontaa halutaan kokeilla, asuntoon asennetaan kamera. Se ei
merkitse käyttäjälle lisäkustannuksia.
Yhdessä yöpatrullin ja etuuskäsittelijän kanssa tehdään päätös ajoista, jolloin
kameralla tehtävä valvonta toteutetaan. Kamera on päällä vain öisin ja sovittuina
ajankohtina. Palvelun käyttäjän ja yöpatrullin välillä allekirjoitetaan kirjallinen
valvonta-ajankohtia koskeva sopimus. Minkäänlaista kuvien tallennusta ei tehdä.
Vain yöhenkilöstö saa kirjautumistoimivallan valvontaa varten.
Jos toimivaltainen yöhenkilöstö yhteysajankohtana näkee vuoteen olevan tyhjän, he
odottavat 10–15 minuuttia ja tarkistavat tilanteen uudestaan. Jos vuode on edelleenkin
tyhjä, he suorittavat fyysisen valvontakäynnin tarkistaakseen, että kaikki on kunnossa.
Se lisää turvallisuutta. Yöhenkilöstö dokumentoi turvallisesti kaikki poikkeamat.
Tarjous on vapaaehtoinen, ja sen voi perua milloin tahansa.
PALVELUJEN KÄYTTÄJÄN SUOSTUMUS

Suostun kameran asennukseen sovittuun paikkaan asunnossani yöpartion
yövalvontaa varten.
Päivä: ………………………………………………………………………….
Allekirjoitus: ………………………………………………………..
Nimenselvennys: …………………………………………………….
Puhelinnumero: ……………………………………………………………………

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

Organisationsnr: 21 20 00-2783

Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1

Webb: www.kommun.kiruna.se

Telefon: 0980-70 000

E-post: kommun@kommun.kiruna.se
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OMAISEN SUOSTUMUS

Suostun kameran asennukseen sovittuun paikkaan asunnossa yöpartion
yövalvontaa varten.
Päivä: ………………………………………………………………………….
Allekirjoitus: ………………………………………………………..
Nimenselvennys: …………………………………………………….
Puhelinnumero: ……………………………………………………………………

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Sosiaalitoimen myöntämän tukitoimen yhteydessä Kiirunan kunta saa käsiteltäväkseen
GDPR:n 13 artiklan mukaisia henkilötietoja. Kiirunan kunta on henkilötietojen yllä
mainitun mukaisesti tapahtuvan käsittelyn henkilötietovastaava. Henkilötietoja
käsitellään vain yllä olevien tietojen mukaiseen tarkoitukseen. Käsittelyn oikeudellinen
pohja on suostumus. Käsiteltävien henkilötietojen kategoria on vain
suostumuslausekkeessa mainittu.
Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan yksilöllä on kerran oikeus saada tietää,
käsitelläänkö tietoja sekä saada käsiteltäviä tietoja koskeva kopio. Lisäkopioista
voidaan ottaa maksu. Sinulla on myös 16 artiklan mukainen oikeus tietojen oikaisuun
sekä 17 artiklan mukainen oikeus henkilötietojen poistamiseen tai tietojen käsittelyä
koskevaan rajoitukseen tai vastustukseen sekä oikeus pyytää 20 artiklan mukaista
tietojen siirrettävyyttä. Huomioi, että tietojen poistamista koskeva oikeus 17, 3 artiklan
mukaan sisältää useita rajoituksia, jotka koskevat suostumuksen peruuttamista sekä
valituksen tekemistä Tietosuojan tarkastuslaitokselle [Datainspektionen].
Yhteystiedot: Kiirunan kunta Posti: 981 85 KIRUNA, Käynnit: Stadshustorget 1.
Puh: vaihde 0980-70 000, kommun@kiruna.se
Tietosuojavastaava; Susan Sidér, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna.
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