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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä
Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöasiakasrekisteri, WOM (WhileOnTheMove Oy).
Toiminnanohjausjärjestelmä Daisy sisältää DaisyManagerin, mDaisy-puhelinsovelluksen, huoltajilla
käytössä oleva DaisyFamily-sovellus sekä eDaisy-sähköisen asioinnin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastointiin,
- Lapsen varhaiskasvatuspaikka
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut § (1503/2016)
- Perhepäivähoitajien palkat
Lisäksi lasten henkilötietoja (kuva + etunimi) käytetään päiväkotien eteistiloissa lasten omien vaatesäilytyspaikkojen merkitsemiseen.

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

Rekisterin yhteyshenkilöt
Maisa Haapakoski, maisa.haapakoski@raahe.fi, puh. 044 439 4377
Marja Koistinen, marja.koistinen@raahe.fi, puh. 044 439 3799

Tietosuojavastaava
Anita Rättyä, tietosuoja@jict.fi , puh.040 646 0213
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Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Kyllä

Ei

Lisätietoja

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Yleinen etu
Lakisääteinen velvoite
Suostumus
Sopimuksen täytäntöönpano
Muu
Varhaiskasvatuslaki § (36/1973)

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
Rekisterin henkilötietoryhmät ovat varhaiskasvatuksen asiakasperheet ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yksityishenkilöiltä (varhaiskasvatuspalveluiden asiakkailta)
sekä Väestörekisteristä. Tietoja ei saada yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Raahen kaupunki | PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe
Vaihde +358 8 439 3111 | Y-tunnus 1791817-6 | kirjaamo@raahe.fi | www.raahe.fi

Henkilötietojen luovutus
Rekisterin tietoja luovutetaan varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstön, esimiesten, varajohtajien
ja varhaiserityisopettajien käyttöön. Lisäksi tietoja vastaanottaa reskontra, Kela ja Varda.

Tiedot käytettävistä suojaustoimista ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Kaikki tietojen lukemiset, lisäykset
ja muutokset kirjataan lokiin, josta käy selville kuka ja koska luki/muutti asiakkaan tietoja. Rekisteri
on tarkoitettu ainoastaan varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön.
Tietojärjestelmän toimittajalla WOM:illa (WhileOnTheMove Oy) on pääsy järjestelmään teknisiä ylläpitotoimia varten.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Varhaiskasvatuspalveluiden asiakkuuden päättymisestä 6 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.
Asiakkaalla on oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu, mikäli rekisteröity katsoo, että hänestä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU 679/2016 asetusta tai kansallista henkilötietolakia. Kantelun
voi tehdä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
www. tietosuoja.fi
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