Tietosuojaseloste

Rekisteri:
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Kirkollisten toimitusten varaukset

Rekisterinpitäjä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Rekisterinpitäjän
tiedot

Eerikinkatu 3
20100 Turku
040 341 7204
turku.kirjaamo@evl.fi

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Keskusrekisterin johtaja
Hanna-Maarit Lehto
hanna.lehto@evl.fi

Tietojen
säilyttämisaika

Säilytetään kaksi vuotta tilastojen muodostamisen ja reskontran
vuoksi.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Toiminnanohjausjärjestelmä Prime sisältää varaukset kirkollisiin
toimituksiin.
- toimitusten varaus ja järjestäminen
- asiakasviestintä

Henkilötietojen
käsittelyn peruste

Rekisteröidyn suostumus
Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai julkisen vallan
käyttäminen

Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaat
- Asiakkaan henkilötiedot ml. kotiseurakunta
- yhteystiedot
- viestit
Tilaisuudet
- Ajankohta, tila ja työntekijät
- Seurakuntalaiset ja muut osallistujat
- Tilastotiedot

Säännönmukaiset
tietolähteet

- Asiakkailta itseltään varaustilanteessa
- Osoitetiedot päivitetään sähköisesti tilaisuutta varattaessa
Väestörekisterikeskuksesta rajapinnan kautta

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille
ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa, jollei tiedon
antamisesta ole erikseen säädetty.

Tietojen siirto
EU/ETA -alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

- Käyttäjäkohtaiset tunnukset, käyttöoikeus päättyy työsuhteen
loppuessa
- Oikeudet avattu vain tarveperusteisesti esimiehen pyynnöstä
- Salasana vaihdettava 3 kk välein
- Palvelu viranomaisverkon sisällä, ssl-suojaus

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen
oikaisemista tai poistamista.

Oikeus vaatia
tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen
oikaisemista tai poistamista.

Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä

Tietosuojaseloste
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
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Rekisteröidyllä on oikeus 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.
Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu lisäksi tehdä valitus
henkilötietojen 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

Tietosuojavastaava

Seurakuntayhtymän tietosuojavastaava:
Sähköposti: tietosuojavastaava.tur@evl.fi
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