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Rekisterin nimi
Lähetystyön rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on vapaaehtoisten yhteystietojen ylläpitäminen ja retkien ja ta-
pahtumien järjestäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa seurakunnan toiminnasta
ja tapahtumista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla tai oikeutettuna etuna.

Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään tarvitsevat ja joita sitoo salassapitovelvolli-
suus. Luovutetaan lain perusteella tai suostumuksella.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Vapaaehtoiset

- etunimi ja sukunimi
- puhelinnumero



Retket ja tapahtumat
- etunimi ja sukunimi
- puhelinnumero
- osoite
- järjestämisen kannalta välttämättömät terveydentilatiedot esim. allergiat.

Tietolähteet
Rekisterin yhteystiedot saadaan asianomaiselta itseltään.

Tietojen luovutukset
Seurakunta ei luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille ja tietoja käytetään vain
omassa toiminnassa. Tietoja voi käyttää ainoastaan seurakunnan lähetystyöhön osallistu-
vat työntekijät ja vapaaehtoiset. Retkilistat ovat vain työntekijän käytössä retken ajan ja
turvallisuusasiakirjan liitteenä. Vapaaehtoisten lista on vapaaehtoisten käytettävissä ja
nähtävillä Kirpputori Herrankukkarossa vapaaehtoisten itsensä suostumuksella.Tietoja ei
luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä
henkilöitä.

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriä säilytetään sähköisessä sekä manuaalisessa muodossa. Henkilötietoja säilyte-
tään toimintaan osallistumisen ajan. Retkilistat hävitetään viim. puolen vuoden kuluttua ret-
ken päättymisestä.

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 rajoitta-
mista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

· Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oi-
keus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen pe-
rusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

· Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos re-
kisteröity 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


