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Helsingin kaupungin kuva-, video- ja ääniaineistojen rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginkanslia / Viestintäosasto / Viestintäjohtaja

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii

viestintäjohtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Kaupunginkanslian viestintäosaston ulkoinen viestintä –yksikön viestintäsuunnittelija.

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Helsingin kaupunki käyttää kuvia, videoita ja ääniaineistoja markkinointi- ja

viestintätarkoituksiin. Kuvattavilta henkilöiltä pyydetään kuvaus- ja julkaisulupa.

Kuvia, videoita ja ääniaineistoja voidaan julkaista Helsingin kaupungin verkkosivuilla,

sosiaalisen median tileillä tai muissa kaupunkiin liittyvissä julkaisuissa.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta

varten.

Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveys- ja sosiaalihuoltoa koskevia

tietoja, kun käsitellään tietoa sosiaali- ja terveystoimen asiakkuudesta.

Käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin a kohdan

perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista silloin, kun rekisteröity on antanut

siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Keskeinen lainsäädäntö

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

5. Rekisterin tietosisältö

Kuvia ja videoita sekä ääntä kaupungin työntekijöistä, kuntalaisista tai muista kuvaus- ja

julkaisuluvan antaneista henkilöistä.



Kuvaus- ja julkaisuluvan sisältämät tiedot ovat: nimi, sähköpostiosoite, osoite,

puhelinnumero, organisaatio, allekirjoitus.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Helsingin kaupunki voi jakaa valokuvia ja/tai videotallenteita ja/tai äänitallenteita myös

kolmansille osapuolille silloin, kun kyseessä on Helsingin kaupungin viestintää ja ma

rkkinointia tukeva tarkoitus.

Kuvia ja videoita ja ääniaineistoja luovutetaan Helsingin kaupungin säilytys- ja

arkistointirekisteriin mikäli aineisto on pysyvästi säilytettävää tai arkistoitavaa.

7. Henkilötietojen siirtäminen EU- / ETA-alueen ulkopuolelle

Aineistopankin toteutuksessa käytetään yhdysvaltalaisen Google-sovelluksen aineiston

analysointipalvelua, joka on toteutettu EU/ETA-alueella. Aineistossa olevia henkilötietoja –

esimerkiksi kuvissa suostumuksellaan esiintyvien henkilöiden kuvia – saattaa siirtyä

EU/ETA-alueen ulkopuolelle korkeintaan silloin, jos aineistopankin palveluntuottaja joutuu

tukeutumaan Googlen EU/ETA-alueen ulkopuoliseen tekniseen tukeen ja tuen antamisen

yhteydessä aineistoa käy EU/ETA-alueen ulkopuolella.

8. Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään 10 vuotta.

9. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä.
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