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1. Rekisterin nimi 

Eduskuntavaalien, presidentinvaalien, europarlamenttivaalien, kuntavaalien ja aluevaalien 

toimittamista varten asetettujen ennakkoäänestystoimitsijoiden henkilörekisterit. 

Ennakkoäänestyksessä mukana olevista henkilöistä on laadittu kolme rekisteriä, joita kaikkia tämä 

tietosuojaseloste koskee:  

1. Ennakkoäänestystoimitsijoiden henkilö- ja yhteystietorekisteri  

2. Ennakkoäänestystoimitsijoiden yhteystietorekisteri  

3. Ennakkoäänestystoimitsijoiden nimitietorekisteri. 

 

2. Rekisterinpitäjä 

Rauman kaupunki/Kaupunginhallitus  

PL 41, 26101 Rauma  

Käyntiosoite: Kanalinranta 3  

Sähköposti: kirjaamo@rauma.fi puh. 02 834 11 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Lakimies Katri Ranta-Eskola 

katri.ranta-eskola@rauma.fi 

puh. 044 403 6023 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus 

1. Ennakkoäänestystoimitsijoiden henkilö- ja yhteystietorekisteri. 

Kaupungin palkkahallinto käyttää rekisterin tietoja palkanmaksua varten. Lisäksi 

ennakkoäänestystoimitsijoiden hankintaan ja työvuorosuunnitteluun osallistuvat kaupungin 

vaalityöryhmään kuuluvat henkilöt käyttävät rekisterin tietoja. 

2. Ennakkoäänestystoimitsijoiden yhteystietorekisteri 

Rekisteriä käyttävät ennakkoäänestystoimitsijat yhteydenpitoon toistensa kanssa, 

ennakkoäänestystoimitsijoiden tavoitettavuuden varmistamiseksi vaalityöhön liittyen. 

3. Ennakkoäänestystoimitsijoiden nimitietorekisteri 
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Rekisteriä käyttää kaupungin keskusvaalilautakunta päättäessään ennakkoäänestystoimitsijoiden 

nimeämisestä tehtäväänsä. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

1. Henkilön nimi, henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä pankkitilin 

numero 

2. Henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

3. Henkilön nimi 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilön itsensä toimittama suostumus tulla nimetyksi ennakkoäänestystoimitsijaksi. Kaupungin 

palveluksessa olevien ennakkoäänestystoimitsijoiden tiedot tulevat pääasiassa 

henkilöstöohjauksen tiedostoista. 

 

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

talousalueen ulkopuolelle 

Kunkin ennakkoäänestystoimitsijan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite luovutetaan kaikille 

ennakkoäänestystoimitsijoille, jotta heillä on mahdollisuus tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa 

pitää yhteyttä toisiinsa. 

 

8. Rekisterin ylläpito- järjestelmät ja suojauksen periaatteet 

Rekisterit säilytetään sähköisessä muodossa suljetussa ja salatussa vaalityöryhmä -

teamsryhmässä Excel-tiedostona. 

Rekisteriä säilytetään kutakin vaalia varten vaalityön ajan ja ne säilytetään seuraaviin 

säännönmukaisiin vaaleihin saakka, jonka jälkeen ne hävitetään.  

 

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. 
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä 

rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin 

tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun 

muassa toimittamalla lisäselvitys. 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 

 

 


