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1. Rekisterin nimi
Rauman kaupungin Paikalliset tiedotusvälineet -yhteystietorekisteri (sähköinen)

2. Rekisterinpitäjä
Rauman kaupunki/Kaupunginhallitus
PL 41
26101 Rauma
Käyntiosoite: Kanalinranta 3
Sähköposti: kirjaamo@rauma.fi
puh. 02 834 11

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäpäällikkö Raija Lehtorinne
raija.lehtorinne@rauma.fi
puh. 044 793 3313
Viestintäpalvelut
viestintapalvelut@rauma.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään tiedotteiden ja informaation jakamiseen sekä muuhun sidosryhmäviestintään
paikallisille tiedotusvälineille sekä niiden edustajille. Tämän vuoksi ylläpidetään listausta
toimittajien ja tiedotusvälineiden yhteystiedoista.
Listan käyttö perustuu käytännöllisyyteen ja tasapuoliseen tiedon välittämiseen yhtäaikaisesti.
Paikallisten tiedotusvälineiden yhteystiedot ovat pääasiassa julkisia.

5. Rekisterin tietosisältö
Median edustajan nimi, työpaikka ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Mediarekisterin tiedot on koonnut Rauman kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut julkisista
verkkolähteistä. Osa on lisätty listaan suoraan median edustajan pyynnöstä. Tietoja päivitetään
tarpeen mukaan.
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia.
Listaus eli rekisteri paikallisista tiedotusvälineistä on kaupungin henkilöstön nähtävillä ja
käytettävissä Rauman kaupungin sisäisessä intranetissä. Lista löytyy myös Rauman kaupungin
sähköpostiosoitteistosta nimellä Paikalliset tiedotusvälineet.
Julkisesti saatavilla olevia median yhteystietoja voidaan luovuttaa myös kumppanitoimijoiden ja
sidosryhmien käyttöön. Suostumusta eteenpäin luovuttamiseen pyydetään sitä edellyttäviltä
henkilöiltä.

8. Rekisterin ylläpito- järjestelmät ja suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
– Yhteystietorekisteri säilytetään sähköisessä muodossa ja se on Rauman kaupungin henkilöstön
käytettävissä.
– Tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteystieto on voimassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §
Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kirjattu rekisteriin. Pyyntö tulee
suorittaa kirjallisena osoitteeseen kirjaamo@rauma.fi.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla
Perustuen henkilötietolain 26 pykälän tarkastusoikeuteen jokaisella on salassapitosäännösten
estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, että rekisterinpitäjä korjaa tai oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot
täydennettyä ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käytetty. Puutteellisten tietojen
täydentämiseksi tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen kirjaamo@rauma.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla
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Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyä seuraavissa tapauksissa:
– Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, minkä myötä käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
– Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista.
– Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
– Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö
rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Suostumuksensa antaneilla rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
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