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Tietosuojaseloste 

6.7.2021 

Henkilörekisterin tiedot 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 

Lähidemokratiatoimielimen vaalin äänestäjäluettelo 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietojen käsittelyn tarkoitus on antaa Raahessa kirjoilla oleville 18 vuotta täyttäneille henkilöille 

mahdollisuus äänestää sähköisesti lähidemokratiatoimielimen jäsenten vaalissa. Henkilötiedot 

kerätään kaupungin verkkosivuilla olevan Forms-linkin välityksellä. Tietoja käytetään äänioikeuden 

toteamiseen sekä sähköisessä äänestyksessä käytettävän tunnisteen toimittamiseen äänestäjälle. 

Rekisterinpitäjä 

Raahen kaupunki, Rantakatu 50, 92100 Raahe 

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

Rekisterin yhteyshenkilöt 

kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen, ari.pietarinen@raahe.fi 

Tietosuojavastaava 

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

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 

Yleinen etu:  

Lakisääteinen velvoite:  

Suostumus: X  

Sopimuksen täytäntöönpano:  

Muu:  

Lisätietoja: 

Suostumus 

Henkilö antaa tietonsa rekisteröityessään järjestelmään, jotta äänestysoikeus voidaan tarkistaa ja 

rekisteröityneille voidaan toimittaa äänestystunnus. 
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Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 

 

Lisätietoja: 

      

Rekisterin luonne 

Rekisteri on  henkilötietorekisteri. 

Lisätietoja: 

      

Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa 

Rekisterin tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. Tietoja voidaan verrata Facta-kuntarekisterin tietoihin 

äänioikeuden toteamiseksi 

Henkilötietojen luovutus 

Puhelinnumero luovutetaan anonyymisti sähköisen vaalipalvelun toimittajalle äänestystunnuksen 

välittämistä varten. 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen 

tietojen siirto kolmansiin maihin 

Tiedot on suojattu teknisen toimenpitein. Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja kolmansiin maihin. 

Järjestelmän toimittaja voi siirtää tietoja kolmansiin maihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Tiedot hävitetään äänestystuloksen tultua lainvoimaiseksi 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä varmistaa tietojen 

oikeellisuus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja tarpeettomien tietojen 

poistamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos 

hän epäilee henkilötietojen käsittelyssä olevan puutteita tai virheitä. Tarkat oikeuksiin liittyvä ohjeet ja 

lisätiedot ovat nähtävänä kaupungin kirjaamossa (Rantakatu 50, 92100, Raahe) ja  kaupungin verkkosivuilla 

https://www.raahe.fi/henkilotietojen-kasittely/sinun-oikeutesi 


