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Rekisterin nimi
Tohmajärven ev.lut seurakunnan diakoniatyön rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Diakonia-avustukset
- avustusten tarpeen selvittäminen
- päätöksenteko
Muu diakoniatyö
- leiri- ja retkitoiminta
- ryhmät

Kotikäyntityö
- pyynnöstä tapahtuva keskustelu ja sielunhoito
Vapaaehtoiset
Syntymäpäiväonnittelut
Rekisterin käyttö perustuu seurakuntia koskevaan lainsäädäntöön ja asiakkaan antamaan suostumukseen tai asiakassuhteeseen.
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
Diakonia-avustukset
- asiakkaan nimi
- asiakkaan syntymäaika (henkilötunnus, jos se on eri asiakkaiden yksiselitteisen yksilöimisen kannalta välttämätöntä)
- asiakkaan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero
- asiakkaan ammatti
- tarvittavat tiedot perheenjäsenistä
o lasten syntymävuodet
o avio- tai avopuolison nimi, syntymävuosi ja ammatti
- asiakkaan ja puolison tulot ja menot
- muut avustuksen kannalta tarvittavat tiedot
Muu diakoniatyö
- leirille ja retkille osallistujien nimet ja yhteystiedot: nimi, puhelinnumero
- leirien ja retkien järjestämisen kannalta välttämättömät terveydentilatiedot
Kotikäyntityö
- asiakkaan nimi ja tarvittaessa yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero
Vapaaehtoiset
- tarpeelliset yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, osoite tarvittaessa
Syntymäpäiväonnittelut
- nimi, syntymäaika ja osoite
Tietolähteet
Ensisijaisesti asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan.
Asiakkaan suostumuksella voidaan tarvittaessa hankkia tai tarkastaa asiakasta koskevia tietoja
muilta viranomaisilta.
Seurakunnan Kirjuri-jäsenrekisteristä ja Katrina- kalenterijärjestelmästä.

Tietojen luovutukset
Tiedot on salassa pidettäviä (HL 12 § 7 kohta). Tietoja ei luovuteta, jollei laissa toisin säädetä.
Tietoja voidaan siten luovuttaa muun muassa sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n tai potilaslain 9 ja
13 §:n mukaisesti.
Luovuttaminen tapahtuu asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen
tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella (HL 12 § ).
Jos avustuksen maksaja on muu kuin rekisterinpitäjä, pyydetään lupa rekisteröidyltä tai hänen
lailliselta edustajaltaan tietojen luovutukseen.
Maksusitoumuksen osalta rekisteröity sitoutuu luovuttamaan maksusitoumuksessa olevat tiedot
ostopaikkaan laskutusta varten.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään seurakunnan arkistonmuodostussäännössä määriteltyjen aikojen mukaisesti.
Avustuspäätöksen kirjallinen perustelu säilytetään 10 vuotta.
Jos päätökset ilmenevät johtokunnan pöytäkirjoissa, ne säilytetään pysyvästi.
Retki- ja ryhmätoiminnan tiedot säilytetään voimassaolo ajan.
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

