Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen
Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti, lahti.kirjaamo(at)evl.fi, 03 89 111
Seurakunta/Työyksikkö: Kasvatus ja perheasiat, yhteinen rippikoulutyö
2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen
Merja Rämänen, PL 84, 15111 Lahti, merja.ramanen(at)evl.fi, puh. 044 719 1295
3. Tietosuojavastaava yhteystietoineen
Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti,
lahti.tietosuoja(at)evl.fi, 044 719 1329
4. Rekisterin nimi
Rippikoulurekisteri, sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rippikouluun osallistujien tiedot, joita tarvitaan toiminnon turvallisessa järjestämisessä
Lahden seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien rippikoulutoimintaan ilmoittautuminen ja
leirien hallinta sähköisellä ilmoittautumisjärjestelmällä. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tai
alle 16 v huoltajan antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin
ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rippikouluun ilmoittautuneen etu- ja sukunimi, osoite,
yhteystiedot ja rippikouluun liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät
ilmoittautumistiedot tapahtumaan sisältää mm. seuraavia tietoja: seurakuntamerkintä, kastemerkintä,
ruoka-aineallergiat, muut terveystiedot ja rajoitteet. Huoltajien nimi-, osoite- ja puhelintiedot,
huoltajan henkilötunnus laskutusta varten. Rippikoulun käynti muualla, siirto vuodella,
leirivaihtoehdot, kaveritoiveet, yhteydenottopyynnöt.
Maksuvapautusanomukset sisältävät
huoltajien ja huollettavien henkilötiedot, osoite- ja yhteystiedot, vapautuksen anomisperusteet,
laskelmat bruttotuloista liitteineen tai liitteen voimassaolevasta toimeentulotukipäätöksestä.
7. Tietolähteet
Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.
Sähköisen verkkopalvelun toimittaja on Innofactor Oy.
Huoltajan tai henkilön suostumuksella voidaan hankkia, tarkistaa tai täydentää tietoja muilta
viranomaisilta.
Seurakuntaan kuuluvien nuorten ikäluokan nimi-, osoite- ja syntymäaikatiedot saadaan Kirjurista.

Tietosuojaseloste

8. Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan vain rippikoululaiselle ja hänen huoltajille. Konfirmaatiotieto annetaan vain,
mikäli kysyjä on myös lapsen huoltaja. Kummeille, isovanhemmille, muille sukulaisille ja ystäville
tietoja ei saa luovuttaa. Tietyssä jumalanpalveluksessa konfirmoitavien tai tietylle leirille
osallistuvien nimiä ja yhteystietoja ei voida antaa. Seurakuntayhtymän sisäinen ohje, hyväksytty
johtoryhmän kokouksessa 1.4.2008.
Onnettomuuden tai tapaturman sattuessa tietoja luovutetaan terveyskeskuksen, sairaalan ja/tai
vakuutusyhtiön työntekijöille sekä tarvittaessa viranomaistahoille lakiperusteisesti.
Tiedot luovutetaan säännönmukaisesti toiminnan vetäjille ja allergiatiedot leiri- ja kurssikeskuksiin.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä ulkopuolisille tahoille.
KL ja KJ mukaisen toiminnan toteuttaminen edellyttää tietojen luovuttamista henkilöstölle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
Leirien, retkien, tapahtumien henkilötietoja säilytetään vuoden ajan.
Maksuvapautustiedot säilytetään 2 vuotta.
Onnettomuuden, tapaturman ja/tai läheltä piti -tilanteen henkilötietoja säilytetään kymmenen vuoden
ajan raportin tekemisestä.
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10. 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 tietosuojaasetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

11. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi

