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TIETOSUOJASELOSTE
Katrina Diakonia diakoniatyön asiakasrekisteri ja diakonia–avustukset
Rekisterinpitäjä
Huittisten seurakunta (0132847-0)
PL 112, 32701 HUITTINEN
Puh. (02) 5601 600
Yhteyshenkilö
Tietosuojan yhteyshenkilö: Sanna Kemppi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Papintie 1, 32700 HUITTINEN
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.ahk@evl.fi
Rekisterin nimi
Katrina Diakonia diakoniatyön asiakasrekisteri ja diakonia–avustukset
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Diakonia-avustuksen hakijan taloudellisen tilanteen kartoittamiseksi mahdollista diakoniaavustusta varten. Katrina Diakonia diakoniatyön asiakasrekisterin tarkoitus on helpottaa
diakonia-avustusten käsittelyä. Diakonia-avustuksen hakijan tai hänen laillisen edustajan
antama suostumus.
Huittisten kaupungin sosiaalitoimen listojen kohdalla asiakkaiden antamat suostumukset
tietojen luovuttamisesta Huittisten seurakunnan diakoniatyöntekijöille mahdollisia diakoniaavustuksia varten.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Diakonia-avustuksien hakijat.
Diakonia-avustuksen hakijan yhteystiedot (nimi, puh. nro, e-mail, osoite),
syntymäaika/henkilötunnus, ammatti, perherakenne, perhesuhteet, lasten lukumäärä,
toimeentulo, maahanmuuttaja. Edellä mainitut tiedot tarvittaessa tilanteen mukaan.
Diakonia-avustuksen hakijan ja mahdollisen puolison tulo- ja menotiedot (talousselvitys)
sekä muita taloudelliseen tilanteeseen liittyviä tietoja (tiedot tapaamisesta ja perustelut).
Terveystietoja siltä osin kuin tarpeellisia asiakkuuden hoidon kannalta. Tapahtumahistoria
käynneistä, tapaamisista ja päätöstiedot avustuksista.
Lapsiperheet ja/tai yksin asuvat.
Huittisten kaupungin sosiaalitoimen lista; nimi, osoite, puh. nro, perherakenne.
Tietolähteet
Diakonia-avustuksen hakijan tai hänen laillisen edustajan mukana tuomista asiakirjoista;
toimeentulotukipäätös, tiliote, laskut yms. ja diakonia-avustuksen hakijan tai hänen laillisen
edustajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.
Erillistä viranhaltijapäätöstä (yli 50 € avustukset) varten diakonia-avustuksen hakijan tai
hänen laillisen edustajan antaman kirjallisen valtakirjan pohjalta diakoniatyöntekijä voi
käydä avustustoiminnan kannalta tarpeellisia keskusteluja ja neuvotteluja sosiaalitoimen,
KELAn, velkaneuvonnan, edunvalvojan sekä velkojien kanssa.
Huittisten kaupungin sosiaalitoimen lista; nimi, osoite, puh. nro, perherakenne
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Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Järjestelmätoimittaja M&V Software Oy voi
tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa järjestelmästä, jos jonkun käyttöoikeuksissa on ongelmia.
Näiltä henkilöiltä on tiedossa vain nimi ja käyttäjätunnus.
Erillistä viranhaltijapäätöstä (yli 50 € avustukset) varten diakonia-avustuksen hakijan tai
hänen laillisen edustajan antaman kirjallisen valtakirjan pohjalta diakoniatyöntekijä voi
käydä avustustoiminnan kannalta tarpeellisia keskusteluja ja neuvotteluja sosiaalitoimen,
KELAn, velkaneuvonnan, edunvalvojan sekä velkojien kanssa.
Jos avustuksia haetaan ulkopuolisilta tahoilta (Kirkon diakoniarahasto tms.), tarvittavat
tiedot luovutetaan diakonia-avustuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa
suostumuksella (valtakirja) kyseiselle avustusorganisaatiolle.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Katrina Diakonia diakoniatyön asiakasrekisterissä 3 vuotta, jos em. aikana ei ole ollut
asiakaskontaktia (maininta Huittisten seurakunnan diakoniatoimiston tiedotteessa).
Diakonia-avustushakemukset 2 vuotta.
Viranhaltijapäätösten päätöspöytäkirjat (maksusitoumukset, joulu-/lahjakortit ja yli 50 €
avustuspäätökset sekä ulkopuolisten avustusorganisaatioiden tekemät avustuspäätökset)
10 vuotta.
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
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