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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä
Tapahtumien ja kokousten livelähetykset ja mahdollinen tallennus
Telian järjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Livelähetykseen liityttäessä, käyttäjä antaa nimimerkin ja sähköpostiosoitteen. Näitä käytetään vain käyttäjämäärien
tilastointiin eivätkä ne näy muille käyttäjille.
Livelähetyksistä syntyy automaattisesti järjestelmään tallenne, mutta kaupunginvaltuuston kokoustallenteet poistetaan
järjestelmästä kokouksen jälkeen.

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

Rekisterin yhteyshenkilö
Kari Väyrynen, kari.vayrynen@raahe.fi , puh. 040 135 6970

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
Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia tilaisuuksia, joten niiden livelähetykset palvelevat julkista
etua. Muiden tilaisuuksien lähetykset ja tallennukset suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin
Kyllä

Ei

Lisätietoja

Rekisterin luonne
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
Kaupunginvaltuuston kokousten tai muiden tilaisuuksien lähetykset ja tallennukset eivät ole kaupungin lakisääteistä toimintaa.

Rekisterissä olevat henkilötiedot
Videotallenne, jossa näkyy tilaisuuteen osallistuneet henkilöt. Lokitietoihin tallentuu verkon kautta livelähetystä seuranneiden nimimerkki ja sähköpostiosoite.

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Ei paperiaineistoa.

Rekisterin tietolähteet
Videotallenne ja verkossa lähetystä katsovien itse ilmoittamat nimimerkit ja sähköpostiosoitteet

Henkilötietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Järjestelmään mennään käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmällä.

Henkilötietojen säilyttämisaika
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Kaupunginvaltuuston kokoustallenteet hävitetään kokouksen jälkeen. Muiden tilaisuuksien tallenteet tarpeen mukaan.
Järjestelmän lokitiedot säilytetään vähintään palvelusopimuksen voimassaolon ajan.

Rekisteröidyn oikeudet
Tähän kyseisen rekisterin tiedot, esim. onko rajoituksia (lainsäädäntö tai muu) joka vaikuttaa rekisteröidyn oikeuksiin.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivuilta
www.raahe.fi/henkilotietojen_kasittely sekä kaupungin kirjaamosta (Rantakatu 50, 92100 Raahe).
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