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Rekisterin nimi
Lähetystyön tapahtumien ilmoittautumislistat (lähetyslounaat, lähetyksen kevätretket ym.)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Ilmoittautuminen tapahtuu paikkojen varaamiseksi sekä erityisruokavalioiden selvittämiseksi. Retkelle tarvitaan lisäksi puhelin tarvittaessa retken aikana henkilön tavoittamiseksi; sähköposti/postiosoite retkikirjeen lähettämiseksi; tieto , mistä retkeläinen tulee
kyytiin sekä tieto mahdollisesta tarpeesta tiloissa esteettömästi kulkemiseen.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
-

-

lähetyslounaille ilmoittautuneet: nimi, sähköposti ja mahdollinen erityisruokavalio
lähetyksen kevätretkelle ilmoittautuneet: nimi, puhelin, sähköposti, postiosoite, mahdollinen erityisruokavalio, lähtöpaikka sekä tieto mahdollisesta tarpeesta esteettömään liikkumiseen.
muihin mahdollisiin ilmoittautumisiin kerätään tapahtumaa varten tarvittava tieto

Tietolähteet
Tiedot säilytetään katrina-varausjärjestelmässä. Ja ne saadaan, kun ihmiset ilmoittautuvat
katrina-varausjärjestelmän kautta tai puhelimitse. Puhelimitse saadut tiedot kirjataan katrina-varausjärjestelmään.
Retkellä lisäksi: Retken ajaksi osallistujista printataan paperinen nimilista, josta näkyy tarvittavat
tiedot.
Samoin muiden mahdollisten tapahtumien kohdalla, joissa tarvitaan nimi- ym. tietoja,

tiedot tallennetaan netin tiedostoihin tai katrina-järjestelmään. Tapahtumaa varten printatut
listat hävitetään tapahtuman jälkeen.

Tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan omassa toiminnassa ja
hallinnossa.
Asiakkaita koskevia yksittäisiä tietoja ei luovuteta muulle taholle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilyvät katrina –varausjärjestelmässä varausjärjestelmän teknisten tomintaperiaatteiden mukaisesti.
Retken ajaksi printattu nimilista tietoineen hävitetään retken päätyttyä.
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
(1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

