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Tietosuojaseloste 

14.8.2018 / 29.9.2020 

Henkilörekisterin tiedot 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 

Liikennealueiden asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään yksityistieavustusten maksamista ja yksityistierekisteriä ylläpidettäessä, 

sekä romuajoneuvojen siirtoa varten. 

Rekisterinpitäjä 

Raahen kaupunki 

Rantakatu 50, 92100 Raahe 

kirjaamo@raahe.fi, puh. 08 439 3111 

Rekisterin yhteyshenkilö 

Paula Pihkanen, paula.pihkanen@raahe.fi, puh. 040 830 3171 

Tietosuojavastaava 

Anita Rättyä, tietosuoja@jict.fi 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 Kyllä  Ei 

Lisätietoja 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 

 Yleinen etu 

 Lakisääteinen velvoite 

 Suostumus 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

 Muu 

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 

Hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteystiedot ja siirrettävän auton rekisteritiedot. 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

Manuaalisesti säilytetään hakemukset ja päätökset. 

Rekisterin tietolähteet 

Hakemuskaavakkeet, joissa hakija antaa henkilötietonsa avustuksen maksua varten. 

Henkilötietojen luovutus 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietojärjestelmien käyttäjillä on käyttöoikeustasojen 

mukainen pääsy henkilötietoihin. 
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Tiedot käytettävistä suojaustoimista ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin 
maihin 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietojärjestelmän tiedot on suojattu 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä käyttäjätunnusten eri oikeustasoilla. Tietoliikenneyhteydet, 

palvelimet ja palvelulinjat ovat suojattuja. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Hakemukset ja päätökset säilytetään toistaiseksi. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada häntä koskevia 

tietoja. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivuilta 

www.raahe.fi/viestinta/henkilotietojen-kasittely sekä kaupungin kirjaamosta (Rantakatu 50, 92100 

Raahe). 

http://www.raahe.fi/viestinta/henkilotietojen-kasittely
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