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Tietosuojaseloste 
16.6.2020 

Henkilörekisterin tiedot 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). 

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Äänioikeusrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Äänioikeuden tarkastaminen ja äänioikeuden käytön merkitseminen. 

Rekisterinpitäjä 
Raahen kaupunki 
Rantakatu 50, 92100 Raahe 
kirjaamo@raahe.fi , puh. 08 439 3111 

Rekisterin yhteyshenkilö 
Eija Käräjäoja, eija.karajaoja@raahe.fi, puh. 040 135 6791 

Tietosuojavastaava 
Anita Rättyä, tietosuoja@jict.fi, puh. 040 646 0213 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 Kyllä  Ei 

Lisätietoja 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 

 Yleinen etu 

 Lakisääteinen velvoite 

 Suostumus 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

 Muu 
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Lisätietoja 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 

 Kyllä  Ei 

Lisätietoja 

Rekisterin luonne 

  Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 

 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

Lisätietoja 

Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Äänioikeus vaaleissa, henkilötunnus, nykyinen nimi, kotikunta (äänioikeuskunta), äänestysalue, äänestyspaikka vaalipäi-
vänä ja sen osoite, kansalaisuus jos se on muu kuin Suomen  

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Väestörekisterikeskus toimittaa keskusvaalilautakunnalle vaalipäivänä käytettävät vaaliluettelot jotka arkistoidaan ja 
säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.  

Rekisterin tietolähteet 
Äänioikeusrekisteri perustetaan Väestötietojärjestelmästä. Vaaliviranomaiset (Väestörekisterikeskus ja maistraatit) ovat 
oikeutettuja tekemään muutoksia rekisteriin. Ennakkoäänestystä hoitavat henkilöt sekö kuntien keskusvaalilautakunnat 
kirjaavat äänioikeuden käytöt. 

Henkilötietojen luovutus 
Raahen kaupunki ei luovuta tietoja äänioikeusrekisteristä. 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tie-
tojen siirto kolmansiin maihin 
Käyttöoikeus on henkilökohtainen. Tietoliikenneyhteydet rekisteriin ovat suojattuja. Kaikesta toiminnasta jää merkinnät 
rekisterin hallintajärjestelmään tai lokitiedostoon, joiden perusteella käyttäjien toimintaa seurataan. 

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
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Säilytys, ja tietojen hävittäminen toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman ja arkistonmuodostussuunnitelman 
mukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivuilta 
www.raahe.fi/viestinta/henkilotietojen-kasittely sekä kaupungin kirjaamosta (Rantakatu 50, 92100 
Raahe). 
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