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1. Rekisterin nimi

Webropol -kyselyohjelma

2. Rekisterinpitäjä

Rauman kaupunki, kaupunginhallitus
Kanalinranta 3
26100 Rauma

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Konsernipalvelut, talousohjaus
tuula.varis@rauma.fi
PL 41 (Kanalinranta 3)
26101 Rauma
puh. 044 ¨534 5203
Tuula Varis
taloussuunnittelija

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään ohjelman käyttöoikeuksien antamista varten. Lisäksi
kerätään tietoja tilaisuuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneista ja tehdään sisäisiä ja
ulkoisia asiakaskyselyjä.
Järjestelmää hallinnoi ja käyttöä ohjeistaa pääkäyttäjä.
Perusteet:
Henkilötietolaki 523/1999

5. Rekisterin
tietosisältö

Käyttäjistä kerätään etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.
Ilmoittautuneista kaupungin henkilöstöltä kerätään etu- ja sukunimi, työyksikkö,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja erityisruokavaliot.
Ulkopuolisilta ilmoittautuneilta kerätään etu- ja sukunimi, sosiaaliturvatunnus,
pankkitilinnumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot,
erityisruokavaliot, allergiat ja lääkitykset.
Kyselyjen vastaukset säilytetään järjestelmässä tiedonohjaussuunnitelman
mukaisesti.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Yllämainitut tiedot saadaan käyttäjiltä ja ilmoittautuneilta itseltään.

7. Säännönmukaiset
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Ilmoittautuneiden tietoja käsittelevät kyselyjen laatijat.
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Manuaalinen aineisto
8. Rekisterin ylläpitoKäyttöä varten tulostetaan, säilytetään ja arkistoidaan tietoturvallisesti
järjestelmät ja
tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
suojauksen periaatteet

Atk:lla käsiteltävät tiedot
Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan
ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26-28 §. Jokaisella on salassapitosäännösten
estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää,
mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole
häntä koskevia tietoja.
Sen joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto.
Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn
vaatimusta tiedon korjaamisesta, on asiasta annettava kirjallinen todistus.
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole
hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

11. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
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