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Tietosuojaseloste Tampereen Eteläisen seurakunnan vapaaehtoistoimijarekisteristä
Rekisterin pitäjä
Tampereen Eteläinen seurakunta, Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere. Vaihde 03 – 219 0111
Yhteyshenkilö
Diakoniatyöntekijä Antti Vanhala, p. 050 3661677, sähköposti: etu.sukunimi@evl.fi
Rekisterin nimi
Tampereen Eteläisen seurakunnan vapaaehtoistoimijarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tampereen Eteläisen seurakunnan toimintaan liittyvä yhteydenpito vapaaehtoiseksi liittyneiden
vapaaehtoisvastuunkantajien ja seurakunnan työntekijöiden kesken. Oikeusperusteena henkilön antama

suostumus henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vapaaehtoistehtävät, lähikirkkoalueet joilla
työskentelee, lisätiedot, vapaaehtoinen kenttä, esim. hygieniapassi, soittotaito, muu tieto
Tietolähteet
Henkilön itse ilmoittamat tiedot. Henkilön toiminnasta syntyvät raportit: mitä tekee, mistä vastaa, koska
toimii. Tietoja ilmoittavat henkilö itse, rekisterin pitäjä, seurakunnan työntekijät tai muut vapaaehtoiseksi
liittyneet.
Tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa Tampereen Eteläisen seurakunnan työntekijöille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa
tietoja viranomaisille lakiperusteisesti.
Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin henkilö on
vapaaehtoistyössä mukana tai antanut luvan tietojensa säilyttämiseen mm. viestintää ja tiedottamista
varten.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävä aineisto on Tampereen seurakuntayhtymän tietojärjestelmissä, joihin vain
seurakunnan työntekijöillä on käyttäjätunnukset. Tietojärjestelmät on suojattu salasanoin. Vapaaehtoisten
rekisterin jäsenet saavat tietoja työntekijöiden välityksellä. Rekisterin pitäjän puhelinosoitteisto on
suojattu salasanoilla. Rekisteristä otettavat tulosteet käsitellään luottamuksellisena aineistona.
Manuaalinen aineisto, joka voi olla rekisterin tulosteita tai paperisia ilmoittautumislomakkeita, säilytetään
seurakunnan tiloissa lukitussa paikassa.
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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

