Tietosuojaseloste viestinnän asiakasrekisteristä
1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Vihdin seurakunta
Kappelitie 5, 03100 Nummela
09 3478 500, vihti.seurakunta@evl.fi
Yhteyshenkilö
Tiedottaja Outi Lähteenoja
Vihdin seurakunta
Kappelitie 5, 03100 Nummela
040 670 1921, outi.lahteenoja@evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Tietoja kerätään ja käsitellään Vihdin seurakunnan viestinnän toiminnan mahdollistamiseksi.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Vihdin seurakunnan toiminnassa mukana olevilta ihmisiltä pyydetään kuvattaessa
lupa kuvauksen ja mahdolliseen julkaisuun. Suostumus tulee kirjallisena henkilöltä
itseltään tai kuvattavan huoltajalta. Suostumuslomakkeessa on kerrottu mihin henkilö
antaa suostumuksensa. Samoin Vakka -lehden osoitteellinen tilaus perustuu henkilön omaan pyyntöön. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on TSA 6.1.b, f., sopimuksen
täytäntöön paneminen.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?
Henkilön nimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti.
Kuvausluvissa huoltajan tiedot ja suostumus mihin kuvaukseen ja julkaisuun antaa
luvan.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Tiedot ovat peräisin henkilöltä itseltään tai huoltajalta.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?
Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn ajan mukaisesti.
Vakka -lehden tilauksen peruuntuessa osoitetiedot poistetaan rekisteristä.

7. Minne tietoja luovutetaan?
Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa Vihdin seurakunnan sisällä rekisteristä toiseen käyttötarvesidonnaisuus perusteella. Vakka -lehden tilaajatiedot luovutetaan
lehden painotalolle.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:
- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä
oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos
katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi.
Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
Seurakunnan tietosuoja-asiantuntijan yhteystieto:
henna-maria.virtanen@evl.fi

