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 Tietosuojaseloste 
 1.10.2018 

Henkilörekisterin tiedot 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Aura (koulukuraattorien ja koulupsykologien asiakastietojärjestelmä) 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Järjestelmä on koulukuraattorien ja koulupsykologien asiakastyön sovellus jolla kirjataan Raahen peruskou-
luissa, esiopetuksessa, lukiossa ja toisen asteen oppilaitoksessa asiakkuuksiin liittyviä tietoja ja hallitaan 
asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja. 

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

 
Rekisterin yhteyshenkilö 
Vuokko Pieniniemi vuokko.pieniniemi@raahe.fi puh 040 135 6939 

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 
opiskelijat: nimi, sotu, yhteystiedot, huoltajuustiedot ja lain sekä oppilashuollon järjestämiseksi tarvittavat 
tiedot 
 

Rekisterin tietolähteet 
Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, Raahen kaupungin opetustoimi ja muut hallinalat opettajat, oppi-
laat ja heidän vanhempansa, tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista. 

Henkilötietojen luovutus 
Huoltajan tai asiakkaan pyynnöstä voidaan antaa suostumuksella. 
Mikäli pyyntö tulee lastensuojelusta, suostumusta ei tarvitse.  

Tiedot käytettävistä suojaustoimista ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin mai-
hin 
Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta siirtää henkilötietoja EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle kolman-
teen maahan. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti  

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tieto-
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pyyntö, joka on Raahen kaupungin www-sivuilla. Lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Raahen 
kaupungin kirjaamoon. 
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