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Laatimispäivä 1.5.2018

Rekisterinpitäjä
Tohmajärven ev.lut seurakunta
Maiju Lassilan tie 16
82600 Tohmajärvi
puh. 040 0967 601
Yhteyshenkilö
Mikko Lappalainen
kirkkoherra
Tohmajärven ev.lut seurakunta
Maiju Lassilan tie 16
82600 Tohmajärvi
puh. 050 359 6463
mikko.lappalainen@evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Itä-Suomen it-aluekeskus
tietosuojavastaava
Suokatu 22, 70100 Kuopio
PL 1064, 70101 Kuopio
puh. 040 484 8222
tietosuojavastaava.iita@evl.fi

Rekisterin nimi
Tohmajärven ev.lut seurakunnan Katrina-kalenterin rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Ylläpitää seurakunnan toimintaa, toimitusten ja tilojen varaaminen, tilastointi ja laskutus.
Niiltä osin kun käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoja, eikä käsittely perustu muuhun lainsäädäntöön, esim. lasten tiedot tai terveyteen liittyvät tiedot, pyydetään
henkilöltä itseltään, henkilön huoltajalta tai hänen lailliselta edustajaan suostumus.

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten ilmoittautumislomakkeella. (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a)
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Työntekijät
- nimi
- yhteystiedot: työosoite, puhelinnumero, sähköposti
- ammattinimike
Tilavaraukset
- nimi
- yhteystiedot: osoite, puhelinnumero
Kaste
- Kastettavan huoltajat
- osoite, puhelinnumero
- kasteaika ja –paikka
Siunaus
- Vainajan henkilötiedot:
o nimi
o syntymäaika/henkilötunnus
o syntymäpaikka
o kuolinaika ja –paikka
o osoite
o kotikunta
o uskontokuntaan kuuluminen
o siunauspäivä ja –paikka
o siviilisääty
o hautapaikka
- Lähiomaisen henkilötiedot:
o Nimi
o yhteystiedot: osoite, puhelinnumero
o sukulaisuussuhde
Vihkiminen
- puolisoiden nimet
- yhteystiedot: osoite, puhelinnumero
- vihkipäivä ja -paikka
Tietolähteet
Asiakkaalta itseltään tai hänen huoltajiltaan heidän suostumuksellaan. Seurakunnan Kirjuri-jäsenrekisteristä.

Tietojen luovutukset
Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään
tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.
Tietoja ei luovuteta, jollei laissa toisin säädetä. Tietojen luovuttaminen tapahtuu toiselle virantai toimenhaltijalle, mikäli tietoihin liittyvä toiminta tapahtuu yhteistyössä.
Henkilötietolain 11 § mukaisia arkaluontoisia tietoja ei henkilötietolain 12 § 7. kohdan perusteella luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään seurakunnan arkistonmuodostussäännössä määriteltyjen aikojen 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 (1054/1994) mukaisia
muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

