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Rekisterin nimi
Tohmajärven seurakunnan luottamushenkilörekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Seurakunnan hallintoa hoitavat vaaleilla valituista luottamushenkilöistä muodostetut toimielimet. Tätä luottamushenkilöorganisaatiota varten pidetään luottamushenkilörekisteriä. Rekisteritietoja käytetään yhteydenpitoon seurakuntahallintoon liittyvissä asioissa sekä matkakorvausten
maksamiseen ja tietojen julkaisemiseen internetsivuilla www.tohmajarvenseurakunta.fi.
Luottamushenkilörekisteritietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.a, c ja f – sekä 9.2.d artikla.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisteri sisältää tiedot seurakunnan toimielimiin kuuluvista luottamushenkilöistä (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuuston nimeämät johtokunnat).

Rekisteriin tallennetaan
 Etu- ja sukunimi
 Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 Sähköpostiosoite
 Puhelinnumero
 Henkilötunnus
Tietolähteet
Rekisterin sisältämät tiedot ovat peräisin asianosaiselta itseltään.
Tietojen luovutukset
Seurakunnan hallinnon toimielinten kokoonpanot ovat julkisuuslain nojalla julkisia tietoja. Muita
tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Matkakorvausten maksatus hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen kautta. Kipan teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jotka täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteritiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:


Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.



Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.



Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.



Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia
muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700,
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

