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Kirkkonummen seurakuntayhtymän luottamushenkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen seurakuntayhtymä
Seurakunnantie 1
02400 Kirkkonummi

Yhteyshenkilöt

Lumikari Marjo sposti marjo.lumikari@evl.fi puh. 0408410085

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Luottamushenkilörekisteriä pidetään luottamushenkilön tehtävän hoitamiseen
liittyvien lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Rekisterin
tietoja käytetään palkkion maksuun sekä luottamushenkilön informoimiseen
toimensa hoitamisen kannalta tarpeellisista asioista.
Kirkkolain 23 luvun 1.1 §:n mukaan luottamushenkilö on seurakunnan,
seurakuntayhtymän, hiippakunnan tai kirkon keskushallinnon toimielimeen tai
muuhun luottamustoimeen valittu henkilö.
Rekisterin pito perustuu julkisuuslain (621/1999) 18 §:ään hyvästä
tiedonhallintatavasta. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen
velvoitteeseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).
Rekisterin tietosisältö
Luottamushenkilöistä tallennetaan luottamushenkilön itsensä antamat tiedot: nimi,
henkilötunnus, titteli, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitilin
numero, verotustiedot, huomioimista vaativat erityisruokavaliot. Lisäksi tallennetaan
ryhmä (vaalilista, jolta luottamushenkilö on valittu seurakuntavaaleissa), jäsenyydet
toimielimissä, luottamushenkilön antama voimassaoleva lupa kokouskutsujen ja
muun materiaalin lähettämiseen sähköisessä muodossa sekä yhteystietojen
julkaisuun.
Tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyiltä luottamushenkilöiltä itseltään.
Tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta, seuraavin poikkeuksin:
1) Tietoja luovutetaan Kirkon henkilö- ja palvelusuhderekisteriin kokouspalkkioiden
ja matkakorvausten maksamista varten.
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2) Seurakunnalla on oikeus käyttää viestinnässään rekisteröityjen nimi- ja
vaalilistatietoja sekä tietoja luottamustoimista (jäsenyydet) ja julkaista nämä tiedot
seurakunnan internetsivuilla
3) Jos luottamushenkilö on ilmoittanut haluavansa Kotimaa-lehden, luovutetaan
osoitetiedot Kotimaa-lehdelle.
Muiden tietojen, esimerkiksi yhteystietojen, luovuttamiseen ja julkaisemiseen
esimerkiksi seurakunnan internetsivuilla pyydetään erikseen lupa.
Henkilötietojen säilytysaika
Luottamushenkilöiden nimi- ja vaalilistatiedot sekä tiedot luottamustoimista ja
niiden hoitamisesta ovat pysyvästi säilytettäviä.
Yhteystietoja säilytetään Kirkkonummen seurakuntayhtymässä enintään 6 kuukautta
luottamustoimen päättymisestä.
Palkkioiden ja korvausten maksuun tarvittavia tietoja säilytetään Kirkon henkilö- ja
palvelusuhderekisterissä lainsäädännön edellyttämä aika.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsitellään suojatuissa sähköisissä järjestelmissä. Järjestelmiin voivat
kirjautua käyttäjätunnuksella ja -salasanalla henkilöt, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
yllä kuvattuihin tarkoituksiin.
Tulostettua materiaalia säilytetään lukituissa tiloissa.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
•

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Riittävän tarkat, yksilöidyt tietopyynnöt on esitettävä kirjallisesti Kirkkonummen
seurakuntayhtymälle ja tietojen pyytäjän henkilöllisyys on voitava varmentaa.

•

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 :
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
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