Tietosuojaseloste kirkollisista toimituksista

1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen
Tornion seurakunta, Kirkkokatu 13 95400 Tornio, tornion.seurakunta(at)evl.fi, p. 040 556 8676.
2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen
Kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström, Kirkkokatu 13 95400 Tornio,
mirja-liisa.lindstrom(at)evl.fi, p. 040 688 6991
3. Tietosuojavastaava yhteystietoineen
Pauliina Mulari
Tietosuojavastaava, Tornion seurakunta
Erityisasiantuntija, HTM
LapIT Oy, Kuntapalvelut
0201 555 222
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi
+358 40 8448 960
pauliina.mulari@lapit.fi
www.lapit.fi
https://lapit.service-now.com/palvelupiste/
4. Rekisterin nimi
Seurakunnan kirkolliset toimitukset.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus (EU:n tietosuoja-asetuksen 6
artikla 1. a)-kohta), sopimuksen täytäntöönpano (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1. b)-kohta),
sekä rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1. c)-kohta).
6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisteröityjä ovat kirkollisia toimituksia varaavat asiakkaat.
7. Tietolähteet
Asiakkailta itseltään varausta tehtäessä tai omaisten valtuuttamalta hautaustoimistolta.
8. Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan työntekijöille, jotka työssään niitä tarvitsevat. Työntekijöitä sitoo
salassapitovelvollisuus. Omaisilta kysytään lupa vainajan nimen laittamiseksi pyhäinpäivän
kirkkoillan listaan. Kirkkokuulutukseen laitetaan kastetut, kuulutettavat ja kuolleet, mihin
kysytään lupa. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille voimassa olevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
”Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
10. Rekisterinsuojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto:
• paperisessa muodossa olevia dokumentteja säilytetään lukollisissa tiloissa
B ATK:lla käsiteltävät tiedot:
• rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat
lokitiedostoon.
• tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurein ja johon pääsyä on
rajoitettu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla
• rekisteriä käsittelevät vain rekisterinpitäjän valtuuttamat tietyt henkilöt, joilla on
henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus
• käyttöoikeuksia rajoitetaan ulottumaan vain siihen laajuuteen, mitä rekisteritietoja
käsittelevän työntekijän työtehtävät edellyttävät
11. Rekisteröidyn oikeudet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin (15 art.)
sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. (16 art.)
• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
(17 art.) tai vastustaa käsittelyä (21 art.) sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
(20 art.)
• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (14 art. 2. d-kohta)
• Rekisteröity voi osoittaa edellä mainittuja oikeuksia koskevan pyyntönsä:
o rekisterin yhteyshenkilölle: Vt. kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström, Kirkkokatu 13
95400 Tornio, mirja-liisa.lindstrom(at)evl.fi, p. 040 688 6991
o taikka osoitteeseen: Tornion seurakunta, Kirkkokatu 13 95400 Tornio,
tornion.seurakunta(at)evl.fi, p. 040 556 8676.
• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta. (77 art.) Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain
(1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

12. Henkilötietojen säilytysaika
Kirjuri –jäsentietojärjestelmän tietojen säilyttämistä ohjaa arkistointia koskevat lait ja asetukset.
Katrina –varausjärjestelmässä noudatetaan yleisiä tietojen käsittelyä koskevia lakeja.

13. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00531 Helsinki, p. 029 566 6700,
tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi.

