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Rekisterin nimi
Tohmajärven ev.lut seurakunnan jäsentiedon hallinnan rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993)16 luvun ja uskontokuntien jäsenrekistereistä
annetun lain (614/1998) nojalla. Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan
ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit vastaavat omien jäsentensä tietojen ylläpidosta.
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.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Kirkonkirjat ja jäsenrekisteri
- nimet, syntymäaika/henkilötunnus, äidinkieli
- osoite, kotikunta, syntymäkotikunta, kuolintieto
- kirkkoon liittymis- ja eroamistieto
- kansalaisuus
- kuolinsyy
- perhesuhdetiedot: avioliitto, lapset, vanhemmat
- edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitusta koskeva tiedot
- tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset
- kirkollisia toimituksia koskevat tiedot
- kirkollista luottamustehtävää koskevat tiedot
- vapaamuotoiset tiedot
Tietolähteet
Ensisijaisesti asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan.
Jäsenten kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä Kirjurissa olevia henkilötietoja päivitetään väestötietojärjestelmästä. Katrina –järjestelmästä. Kirkollisten toimitusten yhteydessä saadut tiedot: Kirkkoon liittyminen/eroaminen –lomake, lapsen tietojen ilmoittaminen –lomake, avioliiton esteiden
tutkinta- lomake, vihkiminen –lomake, avioliiton kirkollinen siunaaminen –lomake, siunaus –lomake, hautauslupa, ilmoitus siunauksesta –lomake.
Tietojen luovutukset
Jäsenrekisterin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi kirkon ja sen seurakuntien omassa toiminnassa ja hallinnossa.
Jäsentä koskevia yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa muulle taholle virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä siten kuin siitä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Tiedon luovuttamisesta päättävät seurakunnat
ja seurakuntien keskusrekisterit.
TIETOJA EI LUOVUTETA ULKOPUOLISILLE.
- Poikkeuksena on julkisen viranomaisen julkiset tiedot
- Pyynnöstä perusteltua syytä varten virkatodistuksissa ja muissa saman tyypin asiakirjoissa.
- Sitoumuksella kirkonkirjojen käytöstä voi tutkimustarkoituksessa saada tietoja.
Tiedot on salassa pidettäviä (HL 12 § 7 kohta). Tietoja ei luovuteta, jollei laissa toisin säädetä.
Tietoja voidaan siten luovuttaa asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella (HL 12 §).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Jäsentä koskevia yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa kyseisen alueen ulkopuolelle virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä, jos se on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain mukaista.
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

