REGISTERBESKRIVNING
Datum för uppgörande: 30.9.2011,
Uppdaterad 2.7.2018, 8.3.2019, 12.2.2020
1. Den
registeransvariga

Namn

Malax kommun, tekniska nämnden
Adress

Malmgatan 5, 66100 Malax
Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

Tfn 06-3477 111, malax@malax.fi
2. Kontaktperson
i ärenden
angående
registret
3. Registrets namn

Namn

Fastighetschef
Adress

Malmgatan 5, 66100 Malax
Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

050 430 4430, john.sodergran@malax.fi
Register över Malax kommuns kameraövervakning

4. Ändamålet med
behandlingen av
personuppgifter

Ändamålet med kameraövervakningen är att förhindra brottslighet som riktar sig
mot personer och egendom samt för att utreda ansvarsfrågorna när brott begåtts.

5. Registrets
datainnehåll

Registret innehåller bildupptagning från de områden, som kameror finns (se nedan).
Ljud registreras inte.
Bildupptagningarna sparas i snitt 30 dgr för Högstadiet, Pixne idrottshall och
Övermalax skola, 30–60 dgr för hälsovårdscentralen, 120 dgr för Bergö skola,
Yttermalax skola och Malmgården, såvida ingen brottsanmälan sker under
förvaringstiden. Förvaringstiderna varierar beroende på den teknik som används vid
kameraövervakningen och servern/hårddiskens lagringsutrymme. Om någon under
förvaringstiden gör en brottsanmälan, förvaras inspelningen till denna del under den
tid som behövs för att utreda brottet.

6. Regelmässiga
uppgiftskällor

Kameror finns vid följande fastigheter:
-Högstadiet i Petalax och Petalax skola
-Övermalax skola
-Pixne idrottshall
-Bergö skola
-Yttermalax skola
- Hälsovårdscentralen
- Malmgården

7. Regelmässigt
utlämnande av
uppgifter

Till vem/vilka, i vilka situationer/varför, med stöd av vilken lag

Registeruppgifter utlämnas till polisen vid misstanke om brott.
Person som har filmats kan framställa en skriftlig förfrågan för att få ta del av de
personuppgifter som berör personen själv.
I supportsyfte har för vissa fastigheter ansvarsperson hos externa leverantörer
tillgång till server/hårddisk på uppdrag av Malax kommun.

8. Översändande
av uppgifter
utanför EU eller
EES

Inga uppgifter översänds utanför EU eller EES.

Skydd av ADB-register
9. Principerna för
skyddet av registret Registret finns på servrar som är skyddade med användarnamn och lösenord.

Skydd av manuellt material

Inget manuellt material.

