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Rekisterin nimi
Tohmajärven ev.lut seurakunnan jumalanpalvelus ja kirkollisten toimitusten rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Jumalanpalveluksien järjestäminen, osallistujatietojen ylläpito ja tilastointi. Kirkollisten toimitusten, (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen, kodin siunaus tms.) järjestäminen. Kastepuun ylläpito
Rekisterin käyttö perustuu seurakuntia koskevaan lainsäädäntöön.
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
Kirkolliset toimitukset:
- kaste
o nimi
o syntymäaika ja -paikka
o huoltajien nimet
o yhteystiedot: osoitteet ja puhelinnumerot
o Kasteaika ja –paikka
- siunaus
o vainajan nimi
o syntymä- ja kuolinaika
o syntymä- ja kuolinpaikka
o henkilötunnus
o kotikunta
o uskonnollinen vakaumus
o siunauspäivä ja –paikka
o Lähiomaisen nimi ja yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero
o sukulaisuussuhde vainajan ja lähiomaisen välillä
- Vihkiminen
o puolisoiden nimet
o yhteystiedot: osoite, puhelinnumero
o syntymäaika
o henkilötunnus
o uskonnollinen vakaumus
o vihkipäivä ja –aika
Jumalanpalvelus
- jp:n ryhmien vetäjät vapaaehtoiset: nimi ja yhteystiedot: puhelinnumero, osoite, sähköposti
Ryhmät ja retket
- nimi
- yhteystiedot mm. osoite, puhelinnumero, sähköposti
- ryhmän tai retken tiedot
- osallistumistiedot
- mahdolliset allergiat ja sairaudet
Kastepuu
- nimi
- kastepäivä
Kastetut, vihityt ja kuolleet jumalanpalveluksessa
- nimi
- uskonnollinen vakaumus

Tietolähteet
Ensisijaisesti asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan. Seurakunnan Kirjuri-jäsenrekisteristä,
Katrina-kalenterijärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä, sairaaloista, terveyskeskuksista.
Tietojen luovutukset
Väestötietojärjestelmään.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään seurakunnan arkistonmuodostussäännössä määriteltyjen aikojen mukaisesti. Retki- ja ryhmätoiminnan tiedot säilytetään voimassaoloajan.
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

