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1. Rekisterinpitäjä

Nurmeksen Seurakunta
Ikolantie 3
75530 Nurmes

2. Yhteyshenkilö
Talouspäällikkö
Riitta Taskinen
Ikolantie 3
75530 Nurmes
p. 050 3864920
riitta.taskinen@evl.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava/
Itä-Suomen it-aluekeskus
PL 1064
70101 Kuopio
p. 040 4848 222
tietosuojavastaava.iita@evl.fi

4. Rekisterin nimi
Kiinteistöhallinto

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tilankäyttö (Katriina-kalenterijärjestelmä), kiinteistöjen valvonta ja turvallisuus sekä
kiinteistöhallintoon liittyvät sopimukset.

Tilankäytön osalta rekisteröidyn suostumus, sopimus tilojen käytöstä. Kiinteistöjen
valvonnan ja turvallisuuden osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Sopimusten val-
mistelu ja täytäntöönpaneminen.

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Tilojen käyttäjät ja tarjous- ja sopimusosapuolet.
Etunimi, sukunimi, syntymäaika, veronumero, osoite, puhelinnumero ja sähköposti,
valvontakamerakuva, koulutus- ja työkokemustiedot.

7. Tietolähteet
Tilojen käyttäjiltä ja tarjous- ja sopimusosapuolilta itseltään sekä valvontakamerama-
teriaali.



8. Tietojen luovutukset
Ei luovuteta, lukuun ottamatta turvallisuuspalveluyrityksen hallussa olevaa valvonta-
kameramateriaalia, joka luovutetaan pyydettäessä poliisiviranomaiselle. Tarjous-
pyyntömateriaaliin sisältyviä koulutus- ja työkokemustietoja annetaan ulkopuolisille
julkisuuslain mukaisesti. Urakoiden työntekijätiedot Verottajalle seurakunnan toi-
miessa urakan päätoteuttajana.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti.
Valvontakameramateriaalin säilytysaika on kirjattu turvallisuuspalveluyrityksen
kanssa tehtyyn sopimukseen.

10.Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

· Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tiedon korjaamista pyydetään
kirjallisesti saapumalla kirkkoherranvirastoon Ikolantie 3, 75530 Nurmes

· 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


