Tietosuojaseloste
21.1.2019

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä
Timmi tilavaraus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan laskutukseen ja tilavarauksiin tehtäviin muutoksiin. Tilavaraustietoja käytetään myös tilojen käyttöasteen tilastointiin.

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

Rekisterin yhteyshenkilö
Ari Pietarinen, ari.pietarinen@raahe.fi, puh 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
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste liittyy asiakkaan tekemiin tilavarauksiin.

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
Rekisterissä olevat pakollisia tietoja ovat yksityishenkilön osalta nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Henkilötietojen luovutus
Tietoja luovutetaan Raahen kaupungin laskutusta hoitaville henkilöille.

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Tiedot Timmi tilavarausohjelmistossa suojataan ajanmukaisin
teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain
määriteltyihin käyttötarkoituksiin.
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Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa ja tehdyt varaukset on laskutettu.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettämisen sähköpostilla.
Jos asiakas on rekisteröitynyt Timmi tilavaraukseen, hänellä on pääsy omiin henkilötietoihinsa ja
mahdollisuus oikaista tietonsa itseja tulostaa tietonsa siirtääkseen järjestelmästä toiseen.
Muilla asiakkailla on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä muodossa tulostettuna ja siirtää tietonsa
järjestelmästä toiseen.
Asiakkailla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, pyytää oikaisemaan, rajoittamaan ja
poistamaan tietoja, ellei mikään erillislainsäädäntö rajoita tätä oikeutta. Pyynnön voi tehdä Raahen
kaupungin kirjaamoon.
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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