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Tietosuojavastaavan yhteystiedot Itä-Suomen IT-aluekeskuksen tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.iita@evl.fi
Rekisterin nimi Luottamushenkilörekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Tietoja käytetään palkkahallinnon,
luottamustoimen ja hallinnon hoitamiseen sekä tiedottamiseen. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.a ja 6.1.f artiklat, joiden mukainen oikeutettu etu perustuu
rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon suostua luottamushenkilöksi Suomen evankelis-luterilaiseen
kirkkoon kuuluvassa seurakunnassa.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmä, joiden tietoja käsitellään, ovat henkilöt, jotka toimivat luottamushenkilöinä Kontiolahden
seurakunnassa. Tiedot, joita kerätään:
 Seurakunta, johon kuuluu ja onko henkilö kyseisen seurakunnan täysivaltainen ja konfirmoitu jäsen
 Valitsijayhdistys, johon kuuluu
 Henkilötiedot: syntymäaika, sukunimi, etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna), lähiosoite,
postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja arvo tai ammatti.
 Antaako henkilö suostumuksensa henkilötietojen julkaisuun, tietojen käsittelyyn ja tietojen
luovuttamiseen:
 Yhteystietoni voidaan julkaista kirkon yhteisillä verkkosivuilla ja seurakunnan
omassa viestinnässä. Tietoni voidaan tiedotustoimintaa ja hallinnon tarpeita varten
luovuttaa kirkon ja seurakunnan hallintoon.
 Tietojani voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia
ja arvomerkkien hakemista varten.
 Suostumus ja vakuutus luottamustoimeen:
 Antaako henkilö suostumuksensa luottamustoimeen ja jäsenyyteen/varajäsenyyteen:
kirkkoneuvostossa, kasvatusasiain johtokunnassa, diakoniatyön johtokunnassa,
lähetystyön johtokunnassa, jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnassa,
arvioinnin johtokunnassa, vaalilautakunnassa vai jokin muu/kaikki.
 Luottamustoimen palkkiolomake: maksuyhteystiedot, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, matkakorvaustiedot, kokousmateriaalipyyntö ja tiedot siitä, mitä maksetaan
luottamustoimen hoitamisesta
 Myönnetyt arvomerkit –luettelo: nimi, syntymäaika, perusteet, myöntämisaika ja hakija
 Luottamushenkilöiden luettelo: nimi, syntymäaika ja luottamustoimet
 Luottamushenkilöiden yhteystietoluettelo: syntymäaika, sukunimi, etunimet (puhuttelunimi
alleviivattuna), lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo tai
ammatti, valitsijayhdistys ja voimassaolevat luottamustoimet.
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TIETOSUOJASELOSTE LUOTTAMUSHENKILÖREKISTERI
Tietolähteet
Luottamushenkilön suostumus ja vakuutus -lomakkeella annetut yksilölliset tiedot, suostumus ehdokkaaksi
seurakuntavaaleissa, aiemmat luottamustoimet, tiedustelu tietojen päivittämiseksi, sihteerit johtokunnissa,
yhteystietoluettelo kaikista luottamushenkilöistä, yhteystietoluettelo ja Kirjuri-järjestelmä.

Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin. Tietoja luovutetaan
seurakunnan hallinnossa niitä tarvitseville seurakunnan työntekijöille. Yhteystietoja ei julkaista kirkon
yhteisillä verkkosivuilla ja seurakunnan omassa viestinnässä sekä tietoja ei luovuteta kirkon ja seurakunnan
hallintoon tiedotustoimintaa varten ilman tietojen antajan nimenomaista suostumusta. Tietoja ei luovuteta
tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ilman tietojen antajan nimenomaista
suostumusta. Tietoja ei luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään luottamustoimen osalta pysyvästi. Myönnetyt arvomerkit –luettelo ja
luottamushenkilöiden luettelo säilytetään pysyvästi. Yhteystiedot poistetaan 2 vuotta luottamustoimen
päättymisestä. Muita tietoja säilytetään lakisääteinen aika ja tämän jälkeen tiedot poistetaan
(seurakuntavaalit).
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.
Luottamushenkilötietojen ylläpito on lainsäädäntöön perustuva rekisterinpitäjän velvollisuus, mikä rajoittaa
rekisteröidyn mahdollisuuksia toteuttaa kaikkia edellä mainittuja oikeuksia.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki, p. 029 566 6700,
tietosuoja@om.fi
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