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TIETOSUOJASELOSTE
Diakoniatyön vapaaehtoiset, Huittinen
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
Diakoniatyön vapaaehtoiset, Huittinen; eläkkeellä olevat työntekijät, diakoniapiirien vetäjät,
Keskiviikkokerhon ja Ystävänkamarin vapaaehtoiset sekä Yhteisvastuutiimin jäsenet ja
lipaskerääjät
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Vapaaehtoisina toimivien yhteydenpitoa varten. Vapaaehtoistoiminnasta sopiminen
(palaverit) ja muistaminen.
Yhteisvastuukeräyksen (lipaskeräykset, tilaisuudet) toteuttaminen.
Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan (a) mukainen peruste (suostumus)
Vapaaehtoistyöntekijät ja eläkkeellä olevat työntekijät ovat tietoisia yhteystietojensa
käyttämisestä saadessaan kutsun joulujuhlaan ja kun heitä käydään muistamassa.
Yhteisvastuun lipaskeräyksessä kerääjät kirjoittavat nimensä koontikaavakkeeseen
lippaan vastaanottamisen yhteydessä.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Diakoniatyön vapaaehtoiset; eläkkeellä olevat työntekijät, diakoniapiirien vetäjät,
Keskiviikkokerhon ja Ystävänkamarin vapaaehtoiset sekä Yhteisvastuutiimin jäsenet ja
lipaskerääjät
Nimi/nimet, puhelinnumero ja muistamisten kohdalla osoite
Tietolähteet
Kysymällä vapaaehtoisilta ja Fonecta.fi
Lipaskeräyksissä lippaan vastaanottamisen yhteydessä nimi/nimet
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.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
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Niin kauan kuin vapaaehtoinen on toiminnassa mukana
Lipaskerääjien koontikaavakkeiden kopiot, joissa on myös lippaan numero, keräyspaikan
nimi ja kerätty summa, hävitetään Huittisten seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelman
mukaisesti.
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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