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 Tietosuojaseloste 
 26.9.2018 

Henkilörekisterin tiedot 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Luottamushenkilö- ja toimielinrekisteri 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Tietojen kerääminen Raahen kaupungin luottamushenkilöiden jäsenyydestä eri toimielimissä. Tietoja tarvitaan mm. 
toimielimien toiminnassa, kokouspalkkioiden maksatuksessa, luottamushenkilötodistuksessa, erilaisissa kaupungin vuo-
si- ym. kestomuksissa ja historiikeissa. 
 

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

 
Rekisterin yhteyshenkilö 
Tarja Kuorilehto, tarja.kuorilehto@raahe.fi, puh. 044 439 3212 
Arja Pöllänen, arja.pollanen@raahe.fi, puh. 040 311 0352 
 

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 
Luottamushenkilörekisteri: 
Luottamushenkilön nimi, luottamustehtävä ja toimiaika, ammatti, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti-
osoite, tilinumero kokouspalkkion maksatusta varten, puoluekanta puolueveron perimistä varten). 
 
Toimielinrekisteri: 
Toimielimen nimi, siihen valittujen henkilöiden nimet ja luottamustoimien laatu ja toimiaika.  

 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Manuaalisesti pidettävät luottamushenkilörekisterit säilytetään asianmukaisesti lukitussa arkistossa. 
 

Rekisterin tietolähteet 
Henkilötietolomakkeet, jotka luottamushenkilöt täyttävät ja allekirjoittavat. 
Toimielimien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset. 
 

Henkilötietojen luovutus 
Toimielimien jäsenluettelot (luottamushenkilön nimi) ovat julkisia. Luottamushenkilöiden yhteystiedot julkaistaan hei-
dän suostumuksensa mukaisesti. Ei säännönmukaista henkilötietojen luovuttamista. 
 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tie-
tojen siirto kolmansiin maihin 
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Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Järjestelmään kirjaaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 
Paperiset asiakirjat arkistoidaan asianmukaisesti lukituissa arkistotiloissa. 
 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman / arkistonmuodostussuunnitelman 
mukaisesti. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
      
 

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