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Rekisterin nimi
Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Kirkkohallituksessa ja hiippakunnissa julkaistavat uutiskirjeet.
Jokaisesta uutiskirjeestä on myös laadittu oma tietosuojaselosteensa, jota voi pyytää ko. uutiskirjettä
lähettävältä taholta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tietoja käytetään Suomen evl. lut. kirkon sisäiseen ja julkiseen viestintään. Tietojen käsittelyn
oikeusperusteena on 25.5.2018 alkaen tietosuoja-asetuksen 6 artikla. Jokin tai jotkin näistä artiklan
kohdista koskevat kaikkia uutiskirjeitä:
Käsittely on lainmukaista ainoastaan, jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä
täyttyy:
a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai
sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
d) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan
julkisen vallan käyttämiseksi;
f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi,
paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet
syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.
Ensimmäisen alakohdan f alakohtaa ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset suorittavat
tehtäviensä yhteydessä.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmään kuuluu kirkon keskushallinnon, hiippakuntien, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä medioiden edustajia.

Tietolähteet
Yhteystiedot saadaan hiippakuntien, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen sekä medioiden julkisilta
verkkosivuilta sekä kirkon omasta outlook-tietokannasta. Uutiskirjeitä on myös mahdollista tilata.
Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta. Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ko. henkilö on kirkon keskushallinnon, hiippakunnan,
seurakunnan tai kristillisen järjestön palveluksessa tai luottamushenkilönä tai niin kauan kuin henkilö on
median palveluksessa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä pyydettäessä.
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 (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

