TIETOSUOJASELOSTE ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN VARHAISNUORISOTYÖN, NUORISOTYÖN JA RIPPIKOULUN HENKILÖTIETOREKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjä
Ähtärin seurakunta/varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, rippikoulutyö
Keskuskuja 3, 63700 Ähtäri
soile.autio@evl.fi, 040 723 6496 riikka.aittolampi@evl.fi, 050 579 0013
Yhteyshenkilö
Kalle Peltokangas kirkkoherra
Keskuskuja 3, 63700 Ähtäri
kalle.peltokangas@evl.fi, 050 5790007
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi
Rekisterin nimi
Varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja rippikoulutyön henkilörekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Varhaisnuorten, nuorten ja rippikoululaisten ryhmätoimintaan, leireihin ja retkiin osallistuvista lapsista ja nuorista on pidettävä rekisteriä toiminnan keston ajan. Tämän jälkeen tiedot
hävitetään.
Rekisteriä yhteydenpitoon niin huoltajien kuin osallistujien kanssa sekä osallistujien turvallisuuden takaamiseksi.
Oikeusperuste: 6. artikla kohta a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; kohta c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Nimi, syntymäaika (joissain tilanteissa esim. leiri tai retki sosiaaliturvatunnus), osoitetiedot
ja huoltajien yhteystiedot. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja erityisruokavalioista, jatkuvaa lääkitystä vaativista sairauksista ja muista erityistarpeista.
Kerhojen ja partioryhmien osallistujaluettelot säilytetään lukollisessa laatikossa/kaapissa.
Listat tuhotaan kerhokauden päätyttyä.
Varhaisnuorten, partion ja nuorten leirien ja retkien osallistujaluettelot ja osallistujakortit
säilytetään lukollisessa kaapissa ja hävitetään tapahtuman jälkeen.
Kerhonohjaajien, isoskoulutettavien ja isosten osallistujalistat säilytetään lukollisessa
kaapissa ja hävitetään kerhokauden/ kokoontumiskauden/leirin jälkeen.

Rippikouluryhmien ilmoittautumislomakkeet, osallistujalistat ja osallistujakortit säilytetään
lukollisessa kaapissa. Listat ja lomakkeet tuhotaan rippikoulun päätyttyä.
Varhaisnuorten, partiolaisten ja nuorten leiri- ja retki-ilmoittautumiset (sähköinen ilmoittautuminen) tiedot kootaan sähköiseen kansioon, tiedot hävitetään tapahtuman jälkeen.
Rippikouluryhmien nimilistat erillisessä kansiossa, tiedot hävitetään rippikouluvuoden jälkeen.
Varhaisnuorten, nuorten ja rippikoululaisten osallistujakortti (mahdollisuus huoltajan toiveesta sähköinen kortti) kootaan joko sähköpostiohjelmaan erilliseen kansioon tai verkkokansioon. tiedot hävitetään tapahtuman jälkeen.
Tietolähteet
Ilmoittautumislomake, osallistujakortti
Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Ainoastaan erityisruokavaliot ilmoitetaan esim. leirikeskuksen keittiöön lukumäärinä.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niiden käyttötarpeen verran.
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
(1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

