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Rekisteri-‐	  ja	  tietosuojaseloste	  

Tämä	  on	  Helsingin	  ortodoksisen	  seurakunnan	  kasvatustoimen	  EU:n	  yleisen	  tietosuoja-‐
asetuksen	  (GDPR)	  mukainen	  rekisteri-‐	  ja	  tietosuojaseloste.	  	  

1.	  Rekisterinpitäjä	  

Helsingin	  ortodoksinen	  seurakunta	  
Liisankatu	  29	  A	  
00170	  Helsinki	  

Y-‐tunnus	  01165026	  

2.	  Rekisteristä	  vastaava	  yhteyshenkilö	  

Kasvatustoimen	  vastuuhenkilö	  Juha	  Lampinen,	  p.	  040	  5279580,	  juha.lampinen@ort.fi	  	  

Tietosuojavastaava	  Christina	  Kontkanen,	  p.	  09	  85	  646	  180,	  christina.kontkanen@ort.fi	  

3.	  Rekisterin	  nimi	  

Helsingin	  ortodoksisen	  seurakunnan	  kasvatustoimen	  järjestämä	  toiminta	  	  

4.	  Oikeusperuste	  ja	  henkilötietojen	  käsittelyn	  tarkoitus	  

EU:n	  yleisen	  tietosuoja-‐asetuksen	  mukainen	  oikeusperuste	  henkilötietojen	  käsittelylle	  on	  	  
− rekisterinpitäjän	  oikeutettu	  etu	  tai	  
− henkilön	  suostumus.	  

	  
Henkilötietojen	  käsittelyn	  tarkoitus	  on	  asiakassuhteeseen	  liittyvien	  velvoitteiden	  hoitami-‐
nen.	  

5.	  Rekisterin	  tietosisältö	  

Leirit,	  retket,	  tapahtumat	  ja	  matkat:	  Nimi,	  syntymäaika,	  osoite,	  sähköpostiosoite,	  puhelin-‐
numero,	  passin	  numero,	  alaikäisten	  osallistujien	  huoltajan	  yhteystiedot	  ja	  muut	  tarpeelliset	  
lisätiedot	  (terveydentilaan,	  ruokavalioon,	  luonteeseen	  ym.	  liittyvät	  asiat,	  joita	  lei-‐
rin/retken/tapahtuman/	  matkan	  johtajan	  on	  tiedettävä)	  sekä	  tilinumero	  ylioppilasstipendiä	  
varten.	  
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Kerhot	  ja	  kuorot:	  Nimi,	  puhelinnumero,	  alaikäisten	  osallistujien	  huoltajan	  yhteystiedot	  (ni-‐
mi	  ja	  puhelinnumero),	  muut	  tarpeelliset	  lisätiedot	  (terveydentilaan,	  luonteeseen	  ym.	  liitty-‐
vät	  asiat,	  joita	  kerhonohjaajan	  tai	  kuoronjohtajan	  on	  tiedettävä),	  kuvauslupa,	  ruoka-‐
ainerajoitteet	  
	  

6.	  Säännönmukaiset	  tietolähteet	  

Asiakas	  itse	  ja	  alle	  18-‐vuotiaan	  osallistujan	  huoltaja.	  
	  

7.	  Tietojen	  säännönmukaiset	  luovutukset	  ja	  tietojen	  siirto	  EU:n	  tai	  
ETA:n	  ulkopuolelle	  

Leirien,	  retkien,	  tapahtumien	  ja	  matkojen	  laskutukseen	  tarvittavat	  tiedot	  (nimi,	  osoite,	  säh-‐
köpostiosoite,	  puhelinnumero,	  leirin/	  retken/	  tapahtuman/	  matkan	  ajankohta)	  luovutetaan	  
seurakunnan	  taloushallintoon	  laskutusta	  varten	  sekä	  mahdollisille	  yhteistyökumppaneille	  
leirien,	  retkien,	  tapahtumien	  ja	  matkojen	  järjestämiseen	  liittyen.	  	  
	  
Kerhoissa	  kerätyt	  yhteystiedot	  voidaan	  tarpeen	  vaatiessa	  (esimerkiksi	  tapaturmatilanteissa)	  
luovuttaa	  seurakunnan	  kerhotoiminnasta	  vastaavalle	  kasvatustyöntekijälle.	  	  
	  
Tietoja	  ei	  siirretä	  EU:n	  tai	  ETA:n	  ulkopuolelle.	  	  
	  

8.	  Rekisterin	  suojauksen	  periaatteet	  

Tiedot	  kerätään	  ja	  niitä	  käsitellään	  järjestelmissä	  ja	  rekistereissä,	  jotka	  ovat	  asianmukaisin	  
teknisin	  keinoin	  suojattuja.	  Järjestelmät	  sijaitsevat	  lukituissa	  ja	  vartioiduissa	  tiloissa	  ja	  tie-‐
toihin	  pääsevät	  käsiksi	  vain	  määritellyt	  oikeudet	  omaavat	  henkilöt.	  Pääsy	  rekisteriin	  myön-‐
netään	  vain	  sellaisilla	  henkilöillä,	  jotka	  tarvitsevat	  kyseisiä	  tietoja	  työtehtäviensä	  hoitami-‐
seksi.	  Rekisterin	  käyttöoikeus	  edellyttää	  järjestelmiin	  ja	  asiakastietokantoihin	  pääkäyttäjän	  
myöntämää	  käyttäjätunnusta.	  Pääkäyttäjä	  määrittää	  myös	  käyttäjille	  myönnettävän	  käyttö-‐
oikeustason.	  Sovelluksen	  käynnistäminen	  edellyttää	  henkilökohtaista	  salasanaa.	  Rekisterin	  
käyttöä	  ja	  kirjautumisia	  valvotaan.	  Paperiset	  dokumentit	  säilytetään	  lukituissa	  kaapeissa	  tai	  
arkistoituna	  arkistoholviin.	  
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9.	  Säilytysajat	  

Kyseessä	  olevan	  tapahtuman	  aikana	  aineisto	  (kuten	  osallistujalista	  ja	  huoltajien	  yhteistie-‐
dot)	  säilytetään	  tapahtumasta	  vastuussa	  olevan	  henkilön	  hallussa.	  Manuaalinen	  aineisto	  
hävitetään	  välittömästi	  tapahtuman	  jälkeen.	  Kerhotoiminnassa	  kerätyt	  aineistot	  hävitetään	  
kerhovuoden	  päätyttyä.	  	  

Ohjelmistoon	  tallennettuja	  tietoja	  käytetään	  mm.	  turvallisuusasiakirjan	  laadinnassa.	  Sähköi-‐
set	  tiedot	  säilytetään	  puoli	  vuotta	  leirin/	  retken/	  tapahtuman	  jälkeen	  tai	  kunnes	  asiakas	  pyy-‐
tää	  tietojen	  poistamista.	  

10.	  Tarkastusoikeus	  ja	  oikeus	  vaatia	  tiedon	  korjaamista	  

Jokaisella	  rekisterissä	  olevalla	  henkilöllä	  on	  oikeus	  tarkistaa	  rekisteriin	  tallennetut	  tietonsa	  
ja	  vaatia	  mahdollisen	  virheellisen	  tiedon	  korjaamista	  tai	  puutteellisen	  tiedon	  täydentämistä.	  
Mikäli	  henkilö	  haluaa	  tarkistaa	  hänestä	  tallennetut	  tiedot	  tai	  vaatia	  niihin	  oikaisua,	  pyyntö	  
tulee	  lähettää	  kirjallisesti	  rekisterinpitäjälle.	  Rekisterinpitäjä	  voi	  pyytää	  tarvittaessa	  pyynnön	  
esittäjää	  todistamaan	  henkilöllisyytensä.	  Rekisterinpitäjä	  vastaa	  asiakkaalle	  EU:n	  tietosuoja-‐
asetuksessa	  säädetyssä	  ajassa	  (pääsääntöisesti	  kuukauden	  kuluessa)	  

11.	  Muut	  henkilötietojen	  käsittelyyn	  liittyvät	  oikeudet	  

Helsingin	  ortodoksinen	  seurakunta	  takaa	  rekisteröidyille	  kaikki	  heille	  lain	  mukaan	  kuuluvat	  
oikeudet	  henkilötietojensa	  käsittelyn	  suhteen.	  Rekisteröidyllä	  on	  oikeus	  soveltuvan	  tie-‐
tosuojalainsäädännön	  mukaisesti	  yllä	  olevan	  lisäksi,	  milloin	  tahansa:	  
	  

-‐ saada	  tieto	  henkilötietojensa	  käsittelystä;	  
-‐ vaatia	  henkilötietojensa	  poistamista,	  rekisteröidyn	  oikeus	  saada	  tietonsa	  poistetuksi	  

ei	  kuitenkaan	  ole	  poikkeukseton.	  Helsingin	  ortodoksinen	  seurakunta	  voi	  olla	  poista-‐
matta	  tietoja,	  mikäli	  niiden	  käsittely	  on	  tarpeen	  esimerkiksi	  lakisääteisen	  velvoitteen	  
noudattamiseksi	  tai	  sopimusvelvoitteen	  todentamiseksi;	  

-‐ vastustaa	  tietojensa	  käsittelyä	  henkilökohtaiseen	  erityiseen	  tilanteeseensa	  liittyvällä	  
perusteella	  siltä	  osin	  kuin	  henkilötietojen	  käsittelyperusteena	  on	  seurakunnan	  oikeu-‐
tettu	  etu;	  

-‐ saada	  henkilötietonsa	  koneluettavassa	  muodossa	  ja	  siirtää	  kyseiset	  tiedot	  toiselle	  re-‐
kisterinpitäjälle	  edellyttäen,	  että	  rekisteröity	  on	  itse	  toimittanut	  kyseiset	  henkilötie-‐
dot	  seurakuntaan,	  jossa	  tietoja	  käsitellään	  kyseisten	  henkilötietojen	  sopimuksen	  pe-‐
rusteella	  ja	  käsittely	  suoritetaan	  automaattisesti;	  ja	  

-‐ vaatia	  henkilötietojensa	  käsittelyn	  rajoittamista.	  
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Rekisteröidyn	  tulee	  esittää	  yllä	  mainitun	  oikeuden	  toteuttamista	  koskeva	  pyyntö	  seurakun-‐
nalle	  kirjallisesti.	  Seurakunta	  voi	  pyytää	  rekisteröityä	  tarkentamaan	  pyyntöä	  kirjallisesti	  ja	  
varmentamaan	  henkilöllisyytensä	  ennen	  pyynnön	  käsittelemistä.	  Seurakunta	  voi	  kieltäytyä	  
pyynnön	  toteuttamisesta	  soveltavassa	  laissa	  säädetyllä	  perusteella.	  
	  
Rekisteröidyllä	  on	  myös	  aina	  oikeus	  tehdä	  valitus	  henkilötietojensa	  käsittelystä	  Helsingin	  
ortodoksisen	  seurakunnan	  tietosuojavastaavalle	  	  	  
	  
Christina	  Kontkaselle,	  p.	  09	  85	  646	  180,	  	  christina.kontkanen@ort.fi	  
	  
tai	  valvontaviranomaiselle,	  mikäli	  katsoo,	  että	  seurakunta	  ei	  ole	  käsitellyt	  henkilötietoja	  so-‐
veltuvan	  tietosuojalainsäädännön	  mukaisesti.	  
 
 
Tämä	  tietosuojaseloste	  on	  päivitetty	  30.8.2018	  

	  


