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 Tietosuojaseloste 
 3.2.2022 

Henkilörekisterin tiedot 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Osallistuvaan budjetointiin ehdotuksen antaneet 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ) käytetään annettujen ehdotusten lisätietojen pyytä-

mistä varten 

 

Rekisterinpitäjä 
Raahen kaupunki 

Rantakatu 50, 92100 Raahe 

kirjaamo@raahe.fi , puh. 08 439 3111 

 

Rekisterin yhteyshenkilö 
Kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen, ari.pietarinen@raahe.fi, 040 830 3006 

 

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

 

 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 

 Kyllä   Ei 

Lisätietoja 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 
 

 Yleinen etu 

 Lakisääteinen velvoite 

 Suostumus 
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 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 
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Ei ole 

 

Rekisterin tietolähteet 
Henkilöiden itsensä ilmoittamat 

 

Henkilötietojen luovutus 
Ei luovuteta 

 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tie-

tojen siirto kolmansiin maihin 
Tiedot on suojattu teknisen toimenpitein. Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja kolmansiin maihin. Järjestelmän toimittaja voi 

siirtää tietoja kolmansiin maihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. ssä kerrotaan miten riskeihin on varauduttu erilai-

silla suojaustoimilla. 

 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
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Säilytys, ja tietojen hävittäminen toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman ja arkistonmuodostussuunnitelman 

mukaisesti. 

 

 

 

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 käsitte-

lyssä 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-oikeu-

tesi. 

 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivuilta 

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

Raahe). 

 


