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Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993) 16 luvun ja
uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain (614/1998) nojalla.
Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan ja
hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja
valvollisuuksien toteuttamiseksi.
Seurakunnat ja seurakuntien keskusreksiterit vastaavat omien
jäsentensä tietojen ylläpidosta.
Tietojen avulla pidetään yhteyttä nuoriin, jotka osallistuvat
seurakunnan toimintaan.
Tietojen avulla pidetään yhteyttä rippikoululaisiin ja heidän
huoltajiinsa rippikoulun ajan sekä sen jälkeen.
Rekisteriä käytetään tarvittavaan laskutukseen, tilastointiin ja
liitteenä turvallisuussuunnitelmassa.
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
yhtä tai useampaa eritysitä tarkoitusta varten
ilmoittatumislomakkeella (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a)
Ilmoittatumislomakkeesta käy ilmi rekisteröidys vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.
Arkaluontoisten asioiden osalta, terveydentila ja uskonnollinen
vakaumus, rekisteröity antaa tiedot vapaaehtoisesti (Tietosuoja-asetus
9 artikla 2e)
Rippikoululaisten henkilötiedot (Nimi, osoite, puhelinnumero,
henkilötunnustiedot, tiedot terveydentilasta, ruokavalio, allergiat tai
muut erityisesti huomioitavat asiat) ilmoittautumisen yhteydessä
kerätyt ja huoltajien antamat tiedot
Tarvittavien huoltajien nimet ja yhteystiedot
Isoskoulutettavien ja kerhonohjaajien henkilötiedot.
Kerhojen ja ryhmien osallistujien nimi-, yhteystiedot, allergiat ja
muut kerhojen kannalta oleelliset tiedot sekä huoltajien tiedot.
Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kerätyt nimet, ruokavalio- ja
yhteystiedot.
Vapaaehtoisten nimet ja yhteystiedot
Luvat: Rekisterin pitämiseen, nuorten ja heidän töidensä

valokuvaamiseen, retkeilyyn, uimiseen, julkiseen
valokuvien/videoiden käyttöön.
Tietolähteet

•
•
•
•
•

Kirkon jäsenrekisteri
Rippikouluilmoittautumiset (huoltajilta)
Isoskoulutusilmoittautumiset
Tapahtuma/leiri-ilmoittautumiset
Vapaaehtoisena toimimisen yhteydessä

Tietojen luovutukset

•

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön rekisterin tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille vaan tiedot ovat ainoastaan varhaisnuoriso-,
nuoriso- ja rippikoulutyön ja kirkkoherranviraston työntekijöiden
käytössä sekä keittiöhenkilökunta allergioiden osalta.
Kerholaisten yhteystiedot ovat kerhonohjaajien tiedossa.
Jäsenrekisterin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi kirkon ja sen
seurakuntien omassa toiminnassa ja hallinnossa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

•
•
•
Henkilötietojen säilytysaika
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•
•

Rekisteröidyn oikeudet

Vuosi rippikoulusta
Vuosi isoskoulutuksen päättymisestä
Vapaaehtoisena toimimisen ajan
Vuosi tapahtumasta/leiristä
Listaus seurakunnan toimintaan osallistumisesta (mihin ja milloin)
toistaiseksi.
Kerholaisten yhteystiedot hävitetään menneen kerhokauden
päättyessä. (nuoriso-ohjaaja vastaa tästä)

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 ylieistä tietosuoja-asetusta.
Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994)
mukaisia muutoksenhalukeinoja.

