Tietosuojaseloste Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisujen tilaajarekisteristä (laadittu 8.5.2018)

Rekisterinpitäjä
Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, kirkkohallitus(at)evl.fi
Yhteyshenkilö
Tutkimussihteeri, Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7, PL 239, 33101 Tampere
puh. 03 3123 3400, ktk(at)evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
PL 210, Eteläranta 8, 00130 Helsinki
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi
Rekisterin nimi
Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisujen tilaajarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisujen tilaajarekisteriä käytetään tutkimuskeskuksen julkaisujen toimittamiseen tilaajille. Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan
1 kohdan alakohdan a mukaisesti rekisteröidyn suostumukseen perustuva tietojen käsittely. Joidenkin rekisteröityjen osalta käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (6 art.
kohta 1e).
Rekisteritietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisteriin kuuluu henkilökohtaisesti tilauksen tehneet sekä kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt määrätyissä tehtävissä sekä yliopistojen, oppilaitosten, tiedotusvälineiden ja muiden yhteistyötahojen edustajia. Rekisteriin tallennetaan tilaajan nimi, asema (osassa) ja postiosoite.

Tietolähteet
Tilaajat itse sekä kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt määrätyissä tehtävissä kirkkohallituksen
rekistereistä.
Tietojen luovutukset
Tiedot luovutetaan kirjapainolle tilapäisesti julkaisujen postittamista varten sekä Kirkon palvelukeskukselle laskutuksen yhteydessä.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Sopimuksen raukeamiseen saakka tai viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimikauden ajaksi.
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 (1054/1994) mukaisia
muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
p. 029 56 66735
tietosuoja(at)om.fi

