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 Tietosuojaseloste 
 14.8.2018 

Henkilörekisterin tiedot 

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

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Hanketoiminnan ja kehittämisen työpajatoiminnan asiakasrekisteri 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Hanketoiminta ja kehittäminen tuottaa pääasiallisesti työttömille työnhakijoille suunnattua työpajatoimintaa, jota ohja-
vat lait kuntouttavasta työtoiminnasta ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä sosiaalihuoltolaki. Tilastolliseen 
muotoon saatettuja tietoja tarvitaan raportointiin, tilastointiin sekä asiakassuhteen hoitamiseen.   
 

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

 
Rekisterin yhteyshenkilö 
Hannele Meskus , hannele.meskus@raahe.fi, p. 044 439 3300 
Timo Myllyoja, timo.myllyoja@raahe.fi, p. 040 130 3885 
 

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 
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot, sopimus, johon pajajakso perustuu, sopimuksen tavoitteet, asiakkaan ohjaajan ja lähet-
tävän tahon yhteystiedot, sukupuoli ja syntymäaika. 

 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Työtoimintasopimukset 
 

Rekisterin tietolähteet 
Työtoimintasopimukset sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot työtoimintaan liittyen. 
 

Henkilötietojen luovutus 
Tarpeellisten palveluiden piiriin saattamisessa tarvittavat tiedot. 
 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tie-
tojen siirto kolmansiin maihin 
Sähköisen rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Paperinen arkisto sijaitsee lukitussa kaapissa. Tie-
toihin pääsevät käsiksi ainoastaan henkilöt, joiden työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu. Tietoja ei siirretä kolmansiin 
maihin. 
 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
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Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen ja sen jälkihoitoon liittyvien toimenpiteiden sekä 
työtoiminnan tilastoinnin ja raportoinnin kannalta.  
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevat asiakastiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen 
antamista.  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaisille, mikäli hän epäilee henkilötietojen käsittelyssä olevan 
puutteita tai virheitä. 
 

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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