Tietosuojaseloste
8.2.2021

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikön tapahtumatuotannon asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys tuottaa vuosittain Raahen kaupungin alueella useita tapahtumia, joita ovat tällä hetkellä mm. Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät, Raahen Pimiät, Raahen joulunavaus, Seminaarin joulu ja Wanhan Raahen
joulukalenteri.
Rekisteriin kerätään tietoja yksikön tuottamiin tapahtumiin ilmoittautuneista myyjistä ja näytteilleasettajista sekä tapahtuman tuottamiseen osallistuvista yhteistyökumppaneista.
Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen; tapahtumista ja niiden myyntipaikoista viestiminen sekä tapahtuman jälkihoitoon liittyvät toimenpiteet, kuten laskutus ja palautteiden kerääminen.

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

Rekisterin yhteyshenkilö
Tarmo Somero, tarmo.somero@raahe.fi, p. 040 130 3885
Sari Niskala, sari.niskala@raahe.fi, p. 040 130 3888

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

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Kyllä

Ei

Lisätietoja

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Yleinen etu
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Lakisääteinen velvoite
Suostumus
Sopimuksen täytäntöönpano
Muu
Lisätietoja
Rekisterin tiedot perustuvat asiakkaiden omalla suostumuksella kerättyihin tietoihin.

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
Asiakkaan nimi sekä yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postitus-/laskutusosoite). Näytteilleasettajien ja
myyjien osalta kerätään tiedot myytävistä tuotteista, asiakkaan y-tunnus/sotu laskutusasiakkuuden perustamista varten
sekä myyntitilanteeseen liittyvät tiedot (toripaikan sijainti ja koko, sähkön tarve jne).

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Paperiset ilmoittautumislomakkeet.

Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan ilmoittautumistilanteessa antamat tiedot; verkkolomake tai/ja mahdollinen muu asiakaspalvelutilanne.

Henkilötietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.
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Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin maihin
Sähköisen rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Paperinen arkisto sijaitsee lukitussa kaapissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan tietojenkäsittely kuuluu. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen ja sen jälkihoitoon liittyvien toimenpiteiden hoitamisen kannalta. Tiedot hävitetään asiakkaan niin pyytäessä tai viimeistään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi itseään koskevat asiakastiedot ja pyytää mahdollisen väärän tiedon korjaamista
tai poistamista. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaisille, mikäli hän epäilee henkilötietojen käsittelyssä olevan puutteita tai virheitä.

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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