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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 
MultiPrimus -oppilashallintorekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Oppilaitoksissa (esiopetus, perusopetus, lukio, musiikkiopisto) henkilötietoja käsitellään opetuksen ja oppi-
lashuollon järjestämiseen perusopetuslain 628/1998 mukaisten velvoitteiden ja tehtävien täytäntöön pane-
miseksi. 

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, ja lain sekä opetuksen järjestämiseksi tarvittavat tiedot 
huoltajat: nimi ja yhteystiedot 
opettajat: nimi, sotu, yhteystiedot, koulu 
henkilökunta: nimi, sotu, yhteystiedot 

Rekisterin tietolähteet 
Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, Raahen kaupungin opetustoimi ja muut hallinnonalat sekä opetta-
jat, oppilaat ja heidän vanhempansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista, alue-
hallintovirastoista sekä Ylioppilastutkintolautakunnasta. 

Henkilötietojen luovutus 
Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. Kansaneläkelai-
tokselle. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin 
pyrkimistä varten. Oppilasvalinnat voidaan julkaista oppilaitoksen www.sivuilla.  

Tiedot käytettävistä suojaustoimista ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin mai-
hin 
Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet annetaan käyttäjä-
ryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävis-
sään. 
 

mailto:kirjaamo@raahe.fi
http://www.sivuilla/


 

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 säilyttämisaika 
Oppivelvollisuus + 10 vuotta 

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