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1. Rekisterin nimi  

  

Basware maksuliikenne 

  

2. Rekisterinpitäjä  

 

  

Rauman kaupunki, kaupunginhallitus  
Kanalinranta 3  
26100 Rauma  

 

  

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa   
  

  

Konsernipalvelut, talousohjaus 

tarja.helminen@rauma.fi 

PL 41 (Kanalinranta 3) 

26101 Rauma 

puh. 040 172 9521 

Tarja Helminen, laskenta- ja maksuliikennesuunnittelija 

  

4. Henkilötietojen 

käsittelyn 

tarkoitus / 

rekisterin 

käyttötarkoitus  

  

Järjestelmällä maksetaan kaupungin tililtä kaikki maksut. Pankista 
noudetaan tiliotteet ja viitesuoritukset. 

 

 

  

5. Rekisterin 
tietosisältö  
  

 

Ohjelman käyttäjien nimi ja käyttäjätunnukset 

Pankkiyhteystiedot 

  

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet  

  

  

Rekisteröidyiltä itseltään, elaskutiedot pankilta 

Pankkiin maksettavat ostolaskut Aditron Intime Plussasta., ay-jäsenmaksut ja 

palkka-aineisto tulevat Aditron Personec F:stä sekä sosiaalihuollon maksut CGI:n 

ProConsonasta. 
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7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja  
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle  
  

  

Järjestelmän kautta maksut säännönmukaisesti pankkeihin 

- Osuuspankki  

- Nordea 

- Danske Bank 

- Eurajoen Säästöpankki 

 

Tiedostossa nimi, henkilötunnus, pankkitilinnumero 

 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

  

8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja 
suojauksen periaatteet  
  

  

 

Manuaalinen aineisto 

 

Tiliotteet 

 

Arkistoissa ja yksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään 

valvotuissa tiloissa ja /tai lukittavissa kaapeissa. Henkilötietoja sisältävät 

asiapaperit kerätään erikseen lukolliseen astiaan ja tuhotaan ulkopuolisen 

palveluntuottajan toimesta. 

 

 

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. 

 

  

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. 
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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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