TIETOSUOJASELOSTE PAIMION SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOISTA
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Tietosuojavastaavan yhteystiedot
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Rekisterin nimi
Paimion seurakunnan päiväkerhojen asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää seurakunnan päiväkerhoihin osallistuvien osallistujalistaa. Osallistujalistassa olevia tietoja käytetään rekisteröidyn tai hänen
huoltajansa ja seurakunnan väliseen yhteydenpitoon, tiedottamiseen sekä laskutukseen.
Oikeusperusteina rekisteröidyn huoltajan suostumus (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a).
Arkaluonteisen asioiden (uskonnollinen vakaumus, terveydentila) osalta rekisteröidyn huoltajan suostumus tervyshuollollinen hoito (Tietosuoja-asetus 9 artikla 2a. d, h).
Ilmoittautumislomakkeesta käy ilmi rekisteröidyn huoltajan vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän hyväksyy rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmä jonka tietoja käsitellään, on Paimion seurakunnan päiväkerhoon osallistuvat
lapset.
Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn
 sukunimi,
 etunimet,
 syntymäaika,









lähiosoite,
postinumero,
postitoimipaikka,
tieto uskontokunnasta,
tietoja mahdollisista allergioista,
tietoja mahdollisista lääkityksistä,
tietoja mahdollisista sairauksista.

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn huoltajien
 sukunimi,
 etunimet.
 lähiosoite,
 postinumero,
 postitoimipaikka,
 puhelinnumero,
 sähköpostiosoite,
 tieto Paimion seurakunnan jäsenyydestä.
 Suostumus edellä mainittujen tietojen käyttöön.
Rekisteriin tallennetaan päiväkerhoon osallistuvien lasten vanhempien ilmoittamat tiedot
muista hakijoista. Heistä tallennetaan
 sukunimi,
 etunimi
 puhelinnumero
Tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyn huoltajilta ilmoittautumisen yhteydessä. Rekisteröidyn huoltaja antaa suostumuksen tietojen keräämiseen.
Tietojen luovutukset
Rekisteri on tarkoitettu Paimion seurakunnan lapsityön käyttöön. Tietoja käsittelevät vain
ne seurakunnan työntekijät, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Vain edellä mainituilla työntekijöillä on käyttöoikeus kyseisiin tietoihin.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään kerhovuoden ajan. Atk:lla olevat tiedot poistetaan, kun kerhovuosi päättyy sekä rekisteröidyn huoltaja on suorittanut maksuvelvoitteensa. Manuaaliset
tiedot tuhotaan silppurissa.
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

