
 

Tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 

Tietosuojalaki 1050/2018 

Henkilörekisterin tiedot 
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 

1. Rekisterin nimi ja ylläpitojärjestelmä 

Raahe.fi-verkkosivuston palautteiden ja kommenttien rekisteri, Drupal. 

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. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien to-

teuttaminen. Henkilötietojen käsittely on tarpeen palautteiden ja kommenttien käsittelyssä, esimer-

kiksi vastattaessa kuntalaisen palautteeseen. Henkilötietojen käsittelyssä on kyse rekisterinpitäjän 

lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta.   

6. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilörekisteri sisältää rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystietoja. Tiedot on saatu rekisteröidyiltä it-

seltään. Tällaisia ovat etu- ja sukunimet, osoitetiedot, sähköpostiosoitteet ym. lomakekohtaisesti 

kysyttävät tiedot.  

7. Henkilötietojen käsittelytavat 

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyä ei ole ul-

koistettu. Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin tai profilointeihin. 

8. Henkilötietojen luovutus 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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9. Tiedot käytettävistä suojaustoimista 

Järjestelmätoimittaja vastaa palvelin- ja ohjelmistoturvallisuudesta. Järjestelmässä on käytössä roo-

liperustainen pääsynvalvonta ja käyttäjät kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätun-

nuksilla. Palautteet ja kommentit ohjautuvat myös automaattisesti kyseisen toimialan yleiseen säh-

köpostiin. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden vuoksi kuntalaisia ohjeistetaan verkkolomakkeissa, 

ettei kukaan lähettäisi lomakkeen kautta arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. 

10. Henkilötietojen säilyttämisaika 

Henkilötietojen säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman 

mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan järjestelmästä joka kolmas vuosi. Toimialat siirtävät pidempiai-

kaista säilyttämistä vaativat tiedot asianhallintajärjestelmään odottamaan sähköistä arkistointia. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivustosta 

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

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Tämä tietosuojaseloste on luotu 24.9.2020, tietoja on viimeksi päivitetty 7.10.2020. Rekisterinpitäjä 

päivittää tietosuojaselosteen, jos sisältö muuttuu lakimuutosten seurauksena tai jos rekisterin omi-

naisuudet muuttuvat.  
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