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Tietosuojaseloste 
30.5.2022 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 

Salatun sähköpostin henkilötietorekisteri, Sec@GW Asiakkaan käynnistämä salattu sähköpostipalvelu. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Salatun sähköpostin henkilötietorekisterin tarkoituksena on antaa asiakkaalle (kuntalaiselle) mahdolli-

suus käynnistää salattu sähköpostikeskustelu kaupungin erikseen nimetyille työntekijöille tai työnteki-

järyhmille. Rekisterin kautta voidaan todentaa palvelun käyttöä. Raahen kaupungin henkilöstö käsitte-

lee henkilötietoja osana määritettyjä työtehtäviään. Rekisteriin tallentuva henkilötieto siirretään tarvit-

taessa muuhun asiankäsittelyyn. 

Rekisterinpitäjä 

Raahen kaupunki, Rantakatu 10, 92100 Raahe 

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

Rekisterin yhteyshenkilöt 

Tietohallintosuunnittelija Virpi Stång, virpi.stang@raahe.fi.  

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

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

Ei 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 

Yleinen etu: Ei 

Lakisääteinen velvoite: Kyllä 

Suostumus: Ei 

Sopimuksen täytäntöönpano: Ei 

Muu: Ei 

Lisätietoja: 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 

Ei 

mailto:kirjaamo@raahe.fi
mailto:virpi.stang@raahe.fi
mailto:tietosuoja@jict.fi


 

Raahen kaupunki | PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe 
Vaihde +358 8 439 3111 | Y-tunnus 1791817-6 | kirjaamo@raahe.fi | www.raahe.fi 

Rekisterin luonne 

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri.

Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Rekisteri sisältää rekisteröidyn sähköpostiosoitteen.  

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. 

Rekisterin tietolähteet 
Rekisterin tiedot saadaan palvelua käyttävältä asiakkaalta. Suomi.fi-tunnistuksessa tarvittavat tiedot 

saapuvat väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötietojen luovutus 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet)  

ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin maihin 

Järjestelmätoimittaja vastaa palvelin- ja ohjelmistoturvallisuudesta. Verkkoyhteydet ovat vahvasti suo-

jatut. Palvelussa on käytössä pääsynvalvonta ja työntekijät kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla 

käyttäjätunnuksilla. Henkilöstö on opastettu järjestelmän käyttöön tietoturvallisella tavalla. Asiakkaat 

rekisteröityvät järjestelmään.  

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.  

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Rekisteröitymislinkki henkilötietoineen säilyy kymmenen päivää. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus 

oikaista tietoja sekä rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus olla joutumatta automaattisen 

päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista Raahen kaupungin 

kirjaamosta. 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Tämä tietosuojaseloste on luotu 17.5.2022. Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselosteen, jos sisältö 

muuttuu lakimuutosten seurauksena tai jos rekisterin ominaisuudet muuttuvat. 
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