TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä

8.6.2018
1a
Rekisterinpitäjä

Lohjan
seurakunta
Nimi

Laurinkatu 40,
08100 Lohja
Osoite

puhelin virka-aikana

(019) 328 41
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nuorisotyönohjaaja
Mirja Luodes
Osoite Karstunraitti 4,
08100 Lohja
Nimi

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050 5264659, mirja.luodes@evl.fi
3 Rekisterin
nimi

Isos- ja kerhonohjaajatoiminta

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietoja (ilmoittautuneen tiedot) käytetään isos- ja kerhonohjaajatoiminnasta
tiedottamiseen, esimerkiksi seuraavista kokoontumiskerroista, kokouksista, leireistä/retkistä,
isoshausta ja muista tapahtumista.
Henkilötietoja (huoltajan/lähiomaisen tiedot) käytetään myös mahdollisten
nuorelle/ilmoittautuneelle sattuvien tapaturmien/sairaskohtauksien/hätätilanteiden osalta
huoltajien tiedottamiseen tilanteesta tai mikäli muuten nuoren tilanteessa esiintyy sellaista
huolta, mikä olisi hyvä keskustella huoltajan kanssa.
Henkilötietoja säilytetään isos- ja kerhonohjaajakauden 2018-2019 ajan ja seuraavasta kaudesta
tiedottamiseen.
Seuraavat tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeessa tähdellä merkityt pakollisia kenttiä:
Ilmoittautuuko isoseksi, kerhonohjaajaksi vai sekä isoseksi että kerhonohjaajaksi
Etunimi
*
Sukunimi
*
Lähiosoite * Postinumero * Postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Olen käynyt tähän mennessä: *
Kerhonohjaajien peruskurssin
Kerhonohjaajien jatkokurssin
ISKO 1
ISKO 2
ISKO 3
ITU-koulutuksen

5
Rekisterin
tietosisältö

Huoltajan/lähiomaisen nimi ja puhelinnumero *
Erityisruokavaliot/ruoka-aineallergiat
Muuta huomioitavaa
Lupa ilmoittautua: *
Olen keskustellut huoltajani kanssa isos- ja kerhonohjaajatoimintaan ilmoittautumisesta ja saanut
luvan ilmoittautua ja luovuttaa tietoni toimintaa varten.
Olen täysi-ikäinen enkä tarvitse huoltajan lupaa ilmoittautumiseen
Tietosuojaseloste:*
Olen tutustunut tietosuojaselosteeseen ja hyväksyn, mihin antamiani tietoja käytetään.
6
Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat henkilön itsensä tai hänen huoltajansa antamat tiedot
ilmoittautumislomakkeella

REKISTERISELOSTE

2

7 Tietojen
Tietoja ei luovuteta Lohjan seurakunnan toiminnan ulkopuolelle.
säännönmukaiset
luovutukset
8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle

tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Järjestelmästä tulostetaan isos- ja kerhonohjaajatoimintaa varten nimilistat ja yhteystietolistat, jotka
säilytetään lukituissa kaapeissa toimistotiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käsittelijäkohtaiset käyttäjätunnukset, jotka käyttävät salattua yhteyttä tiedon kulkuun.
Katrinajärjestelmään määritetään käyttöoikeuksin, kuka pääsee käsittelemään henkilötietoja
Katrinan kaikki palvelimet sijaitsevat Suomen rajojen sisällä. Konesali täyttää VAHTI 2/2013 tason 3
vaatimukset sekä tietoturvan osalta VAHTI 2/2010 tason 3 vaatimukset.
Konesali on yhdistetty KIRKKO-verkkoon.
10
Tarkastusoikeus
11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä oikeus tarkistaa tietonsa. Tarkistuspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä
rekisteriä ylläpitävään yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä ottamalla
yhteyttä rekisteriä ylläpitävään yhteyshenkilöön.

12
Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

