Tietosuojaseloste
Vihreät kohdat ovat pysyviä yhteisiä tietoja

Rekisteri:

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön rekisteri

Rekisterinpitäjä

Naantalin seurakunta, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Rekisterinpitäjän
tiedot

Piispantie 2
21100 Naantali
040 1308300
naantalin.seurakunta@evl.fi
Timo Havukainen, timo.havukainen@evl.fi, 040-1308330

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa
Tietojen
säilyttämisaika

Tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään osallistujalistoja varten. Osallistujalistaa käytetään
tiedottamiseen (some-viestimillä tai kirjeitse), tilastointiin ja liitteenä leirien tai
retkien turvallisuussuunnitelmassa. Listan tietoa käytetään ruokailujen
suunnittelussa.

Henkilötietojen
käsittelyn peruste

☒Rekisteröidyn suostumus
☐Sopimuksen täytäntöön paneminen
☐Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
☐Rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen
☒Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai julkisen vallan käyttäminen
☐Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

Rekisterin
tietosisältö

Nimi, osoite, huoltajan nimi ja yhteystiedot, syntymäaika (henkilötunnus palkkion
maksua varten), puhelinnumero, sähköposti ja mahdolliset muut some-yhteydet,
ruoka-aine allergiat, oppimisvaikeudet, kokoontumisten ja leirien ajankohdat

Säännönmukaiset
tietolähteet

Osallistujan itsensä tai huoltajan ilmoittama.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
Tietojen siirto
EU/ETA -alueen
ulkopuolelle
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
Tarkastusoikeus

Toiminnalle välttämättömät tiedot ohjaajille, laskutukseen liittyvät tiedot
laskutuksesta vastaavalle henkilölle. Tietoja ei luovuteta muille työntekijöille eikä
ulkopuolisille.

Oikeus vaatia
tietojen korjaamista
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Tietoja ei siirretä EU/ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet dokumentoidaan erikseen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus 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.
Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu lisäksi tehdä valitus henkilötietojen 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

Tietosuojavastaava

Seurakunnan tietosuojavastaava:
Sähköposti: tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

