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Tietosuojaseloste 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 

Tietosuojalaki 1050/2018 

Henkilörekisterin tiedot 
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 

1. Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Raahen kaupungin toimialojen järjestämien etätapahtumien rekisteri, Microsoft Teams Live Event. 

2. Rekisterinpitäjä 
Raahen kaupunki, Rantakatu 50, 92100 Raahe 

Puh. 08 439 3111 (vaihde), kirjaamo@raahe.fi 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 
Tietohallintosuunnittelija Virpi Stång, virpi.stang@raahe.fi  

4. Tietosuojavastaava 
Raahen kaupungin tietosuojavastaava Anita Rättyä, puh. 040 646 0213, tietosuoja@jict.fi 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet 
Kuntalainen voi liittyä Teamsin live-tapahtumaan anonyymisti tai kirjautumalla Teamsiin. Rekisteriin 

tallentuu kuntalaisten itsensä antamat tiedot, joita ovat nimi, sähköpostiosoite sekä mahdolliset 

kuntalaisten esittämät kysymykset ja kommentit. Tapahtumajärjestäjälle näkyvällä käyttäjäraportilla 

on nähtävillä myös teknisiä tietoja, kuten kuntalaisen saapumis- ja poistumisaikoja sekä laitetietoja. 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa kuntalaisen osallistuminen kaupungin 

toimialojen järjestämiin etätapahtumiin (live-tapahtumiin). Rekisterissä olevia tietoja käytetään 

tilaisuuksien jatkokehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän 

lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.  

7. Henkilötietojen käsittelytavat 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 Kyllä  Ei 

 
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 

 Kyllä  Ei 
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Henkilötietojen luovutus 
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Tiedot käytettävistä suojaustoimista 
Järjestelmätoimittaja vastaa palvelin- ja ohjelmistoturvallisuudesta. Etätilaisuuksien järjestäjät ja 

esittäjät kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.  

10. Henkilötietojen säilyttämisaika 
Henkilötietojen säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman 

mukaisesti. Mahdollisten videotallenteiden säilyttämisaika riippuu toimialan tarpeista. Toimialan on 

tuotava osallistujille etukäteen tiedoksi, mikäli tallennetta jaetaan jälkikäteen esimerkiksi kaupungin 

YouTube-kanavalla. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivustosta 

(https://www.raahe.fi/henkilotietojen-kasittely/tietosuojaselosteet) ja kirjaamosta. 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18.12.2020. Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselosteen, jos 

sisältö muuttuu lakimuutosten seurauksena tai jos rekisterin ominaisuudet muuttuvat. Selostetta on 

viimeksi päivitetty 7.1.2021 
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