TIETOSUOJASELOSTE
Varkauden seurakunnan rippikoulutyö kerää toimintaan osallistuvien henkilöiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.
Varkauden seurakunnan rippikoulutyö hallinnoin ja ylläpitää alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekkäisiä.
Tietosuojaselosteesta käy ilmi, miten henkilötietoja on kerätty, miten niitä säilytetään sekä
kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi. Jäsenet voivat päivittää omia henkilötietojaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tulen.mukaan@evl.fi

Rekisterinpitäjä
Varkauden ev.lut seurakunta
Kasvatustyö
Ahlstöminkatu 19
78250 Varkaus
Yhteyshenkilö
Johtava kasvatustyön viranhaltija
Tiina Taavitsainen
Ahlströminkatu 19
78250 Varkaus
p. 040 5568506
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Itä-Suomen it-aluekeskus
tietosuojavastaava
Suokatu 22, 70100 Kuopio
PL 1064, 70101 Kuopio
p. 040 4848222
tietosuojavastaava.iita@evl.fi
Rekisterin nimi
RIPPIKOULUTYÖ
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Varkauden seurakunnan rippikoulutyö kerää toimintaan osallistuvien henkilöiden henkilötietoja toimintaan kutsumiseen, toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen, laskutukseen ja tiedottamiseen siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä esim. työn tai toimintojen suorittamiseen ja toteuttamiseen rippikoulussa.

Rekisteröity on antanut suostumuksen / tai vanhemmat ovat antaneet suostumuksen alaikäisen lapsen kohdalla henkilötietojen käsittelyyn ilmoittautumisen yhteydessä.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja:
Rippikoululaiset: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergia- ja terveystiedot sekä kuvaus- ja
julkaisuluvat) huoltajatieto alle 18v sekä WhatsApp ryhmään kuuluminen.
Huoltajat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:
Henkilöltä itseltään esim. ilmoittautumislomakkeen tai osallistujakortin kautta sekä seurakunnan käyttämistä tietojärjestelmistä: Kirjuri, Kipa ja Prime.
Tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: palvelun
tuottamiseen, tapahtumista ja leirien viestintään osallistuvalle henkilöstölle, kuten rippikoulun opettajille ja laskutuksesta vastaavalla toimistovirkailijalle. Muilla seurakunnan tehtäväalueiden työtekijöillä, vapaaehtoisilla tai muilla seurakuntalaisilla ei ole käyttöoikeutta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta.
Henkilötietojen säilytysaika
Kertaluontoisen toiminnon rekisterit hävitetään kahden kuukauden kuluessa toiminnon päätyttyä. Rippikoululaisen tiedot säilytetään sen vuoden loppuun, jona hän käy rippikoulun.
Tietoja käytetään rippikoulun jälkeisenä syksynä alkavaan ohjaajakoulutukseen kutsumiseen. Osallistujakorttien hävittämisestä vastaa toiminnosta vastaava työntekijä. Rippikoulutiedot säilyvät seurakunnan arkistosäännössä määritellyt säilytysajat.
Rekisterit ajantasaistetaan sitä mukaa kuin muutospyyntöjä tulee, muutoin noin kerran tai
kaksi kertaa vuodessa.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

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

