TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi

Vaasan seurakuntayhtymä
Osoite

Koulukatu 26-28, PL 78, 65101 Vaasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 480 8400, vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi
Nimi
2
Backholm
Yhteyshenki- Johanna
Osoite
lö rekisteriä Koulukatu 26 A, 2. krs PL 78, 65101 Vaasa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 480 8310, johanna.backholm@evl.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Vaasan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien verkkojulkaisujärjestelmä

Vaasan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien verkkosivuilla on samanlaiset toiminnot ja rakenne
kaikilla käyttäjillä.
Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin
toimintoihin; virkatodistuksen tilaaminen, hakemuksiin, ilmoittautumisiin tapahtumiin ja leireille,
tilavaruksiin ja palautteen keräämiseen. Tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä
lomakepohjasta.
Seurakuntayhtymä ja seurakunnnat vastaavat itse sivujen sisällöstä. Sivuilla on myös extranettoimintoja jotka ovat salasanoilla suojattu.

Tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.
Henkilön antamia tietoja käsittelee se seurakunta, jonka toiminnasta, tai jolle kuuluvasta asiasta on
kyse.

6
Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen sähköpostitse kyseiseen seurakuntaan,
Tietojen
jonka toiminnasta tai muusta asiasta on kyse.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Verkkosivun tekniset prosessit on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta,
laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai
tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että
internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on
täysin turvallinen.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta.
Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Verkkopalvelujärjestelmän
käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa.
10
Tarkastusoikeus

Henkilötietojen ilmoittajalla on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus. Tarkastusoikeuden
toteuttamiseksi tulee olla yhteydessä siihen seurakuntaan, jonka toiminnasta tai muusta asiasta on
kyse.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Sinulla on oikeus korjata virheellisiä tietoja tai täydentää puutteellisia tietoja sekä pyytää sinua
koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin
tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

