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TIETOSUOJASELOSTE
Majakka

Rekisterinpitäjä
Lempäälän seurakunta
Kirkkopolku 1
37500 Lempäälä
Yhteyshenkilö
Tiia Lehtonen
Kirkkopolku 1
37500 Lempäälä
050 544 3307
tiis.lehtonen@evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Mika Akkanen
Tietosuojavastaava
Tietohallinto
050 4411567
mika.akkanen@evl.fi
Rekisterin nimi
Majakan henkilö- ja vapaaehtoisrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Perusteet:
-

yhteydenpito toimintaan osallistuviin (kerhot, leirit, retket, tapahtumat)
yhteydenpito tarvittaessa alaikäisten huoltajiin
yhteydenpito vapaaehtoisiin
erityistarpeiden huomioiminen (ruokailut, toiminnot, avustaminen)
palkan/palkkion maksamiseksi
oikeusperusteet: merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä, lakiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuudet, henkilön antama
suostumus henkilö-kohtaisten tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Jumalanpalvelus avustajat
- Nimi ja puhelinnumero
Vapaaehtoiset
- Nimi ja puhelinnumero
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Majakan Pajan jäsenet
- Nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoite
Tapahtumat, toiminta ja koulutukset
- Nimi, sähköpostiosoite, ruoka-aineallergiat
Leirit
- Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ruoka-aineallergiat, perheestä muiden osallistu-jien nimi ja perheestä osallistuvien erityistarpeet
Tiedotus
- Nimi ja puhelinnumero
Tietolähteet
Rekisteriin syntyy tietoa rekisteröityjen itsensä ja heidän lähiomaistensa ilmoittamina. Pajan
jäsenten yhteystiedot kirkkoherranvirastosta.
Tietojen luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.
Lain sallimissa rajoissa Seurakunnan tiedotus ja seurakunnan sosiaalinen media
Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään toimintakauden verran
Leiriosallistujien käteismaksuluettelo säilytetään kirjanpitolain 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

4.2.2021

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

