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Rekisterin nimi
Tohmajärven ev.lut seurakunnan sähköisen asioinnin rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Sähköinen asiointi –palvelu on asiointipalvelu, jonka kautta henkilö voi tilata virkatodistuksen,
sukututkimuksen, esirukouspyynnön tai ilmoittautua leireille ja retkille Lukkari-järjestelmän
kautta, jolla internetsivut on julkaistu.
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
Virkatodistus
-

seurakunta
sukunimi, entiset sukunimet
etunimi
syntymäaika
syntymäpaikka
nykyinen/viimeisin kotikunta
kuolinpäivä
muuttotiedot
lisätiedot (esim. aviopuolison nimi)
tilaajan tiedot: nimi, yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Sukututkimus
-

seurakunta
sukunimi, entiset sukunimet
etunimi
syntymäaika
syntymäpaikka
lisätiedot (esim. aviopuolison nimi)
tilaajan tiedot: nimi, yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Leirit ja retket
-

nimi
yhteystiedot mm. osoite, puhelinnumero, sähköposti
ryhmän tai retken tiedot
osallistumistiedot
mahdolliset sairaudet, allergiat

Tietolähteet
Ensisijaisesti asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan.
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.
Jos kerätyt henkilötiedot koskevat alle 13-vuotiasta henkilöä, tulee tietojen antajana olla hänen
huoltajansa.

Tietojen luovutukset
Tiedot on salassa pidettäviä (HL 12 § 7 kohta). Tietoja ei luovuteta, jollei laissa toisin säädetä.
Käyttäjän tiedot välittyvät sähköisesti viraston työntekijöille. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.
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.
Lukkari-lomakkeella annetut tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kuuden kuukauden ja virkatodistustilauslomakkeella annetut tiedot kolmen kuukauden kuluttua tallentamisesta.
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

