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Suomen Kristiyhteisö
TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä ja yhdyshenkilö
Suomen Kristiyhteisö
Yhdyshenkilö: Suomen Kristiyhteisön yhdyskuntaneuvoston puheenjohtaja Hans Hasler
Puhelin: 045 6164333
Sähköposti: kristiyhteiso@kristiyhteiso.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Kristiyhteisön nykyisten ja entisten jäsenten ja ystävien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Rekisterin käyttötarkoituksena on Kristiyhteisön henkilötietojen ajantasainen hallinta, sen ylläpito
ja kehittäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu Kristiyhteisön lainsäädännölliseen
velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Suomen Kristiyhteisössä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Kristiyhteisön jäsenten ja ystävien henkilö- ja yhteystietoja.
Jäsenten tietoja ovat:











etu- ja sukunimi
seurakunta
kotipaikka
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
syntymäaika
tiedot kirkollisista toimituksista, kuolintiedot
henkilötunnus, mikäli henkilö on rekisteröity myös väestötietojärjestelmässä
jäsenyyden alku ja mahdollisesti päättyminen

Ystävien tietoja ovat:






etu- ja sukunimi
kotipaikka
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
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5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään yksinomaan Kristiyhteisön seurakuntien ja Suomen Kristiyhteisön
tapahtumien hoitamiseen ja sisäisten asioiden tiedottamiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Kristiyhteisön järjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat
salattu. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi
siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Kristiyhteisön jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan
jäsenyyden päättymisestä Kristiyhteisön oikeutetun edun perusteella.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
 saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 saada omat tiedot ja tarkastaa itseään koskevat Kristiyhteisön käsittelemät henkilötiedot;
 vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kristiyhteisö voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Kristiyhteisö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.

10.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
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11.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Hans Haslerille osoitteeseen
kristiyhteiso@kristiyhteiso.fi . Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti Suomen Kristiyhteisön pappeihin.

12.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on 1.5.2021 Suomen Kristiyhteisön yhdyskuntaneuvoston hyväksymänä.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
www.tietosuoja.fi, puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

