Katrina-ilmoittautuminen

Rekisterinpitäjä:
Ylöjärven seurakunta, Kirkkotanhuantie 1, PL 2 33471 Ylöjärvi
Puhelinnumero: 044 7868124
Sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
Yhteyshenkilö: Virpi Peurakoski, seurakuntasihteeri puhelinnumero 044 786 8122 virpi.peurakoski@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Mika Akkanen. PL 226, 33101 Tampere
puhelinnumero: 050 441 1567, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi:
Katrina, Ylöjärven seurakunnan sähköinen ilmoittautuminen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Tilavaraus-, henkilövaraus-, tapahtumavaraus-, ilmoittautumis-, laskutus- ja sidosryhmärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää Ylöjärven seurakunnan toiminnassa mukana olevien
henkilöiden tietoja. Tietoja tarvitaan toiminnan järjestämistä varten ja tietojen avulla ollaan yhteydessä
toiminnassa mukana oleviin henkilöihin ja heille voidaan kertoa tulevan toiminnan järjestämisestä.

Oikeusperuste EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artikla. Perustuu sopimussuhteeseen ja suostumukseen sekä
osallistumisesta johtuvaan asiakassuhteeseen. Tilojen varaamista, vuokraamista ja ilmoittautumista
vaativien tapahtumien hallinnointi, toteutus ja laskutus. Oikeusperusteena on oikeutettu etu,
merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä.

Rekisterin tietosisältö:

*nimi
*henkilötunnus

*osoite
*sähköposti
*puhelinnumero.
*osallistumistietoihin voidaan tallentaa osallistumisen kannalta olennaiset terveystiedot
* valokuvauslupa
*maksutietoja ja mahdollinen maksuvapautustieto
* alaikäisten osalta talletetaan lisäksi huoltajien yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti,
puhelinnumero

Tiedonlähteet:

Henkilöitten oma ilmoitus tapahtuman osallistumisesta, tai tilaa varatessa. Ilmoittautumislomake, jonka
henkilö itse tai hänen huoltajansa täyttää Katrina-järjestelmässä sähköisesti. Tietoja voidaan saada myös
puhelimitse, tai sähköpostitse.

Tietojen luovutukset:

Rekisteriä käyttävät tapahtumaa järjestävät seurakunnan työntekijät ja tehtävään perehdytetyt,
Suomen ev.lut. kirkon salassapitositoumuksen allekirjoittaneet vapaaehtoiset. Tietoja luovutetaan
asiakkaalle itselleen ja hänen huoltajalleen. Tietoja luovutetaan leirin henkilökunnalle. Yhteystietoja
luovutetaan laskuttajalle sekä tarvittaessa perintätoimistolle. Katrina-järjestelmän tietokantaa
hoitaa MVS oy. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Vakuutusyhtiölle ja viranomaisille luovutetaan tarvittavia tietoja
onnettomuustilanteissa. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain ulkomaisten viranomaisten
pyynnöstä.
Tieto Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvan rippikoululaisen konfirmaatiosta siirretään kirkon
yhteiseen Kirjuri-jäsentietojärjestelmään.

Henkilötietojen säilytysaika:
* Maksatukset säilytetään 6 vuotta kirjanpitolain mukaan
* allergia- ja terveystiedot poistetaan toimintakauden päätteeksi
* koulutieto poistetaan toimintakauden pääteeksi
* leiritoive poistetaan toimintakauden pääteeksi

* kirkollisiin toimituksiin liittyvät tiedot siirretään Kirjuri-jäsentietoihin
* Muskareiden, päiväkerhojen, sekä erillisten tapahtumien tiedot poistetaan toimintakauden päätteeksi
*toimitusten henkilötiedot säilytetään Katrina-järjestelmässä kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan

Rekisteröidyn oikeudet:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa
oikaista virheelliset henkilötiedot ja täydentää puutteelliset henkilötiedot
oikeus poistaa vanhentuneet tiedot
oikeus peruuttaa suostumus, johon henkilötietojen käsittely on perustunut
oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen silloin kun käsittely perustuu suostumukseen,
sopimukseen ja käsittely on automatisoitua
oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista
oikeus 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.
Oikeus on henkilöllä itsellään tai hänen huoltajallaan.
Rekisteröityjen oikeuksissa avustaa tietosuojavastaava.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
www.tietosuoja.fi
käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinnumero 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Tarkistettu savutettavuuden osalta 8.3.2022

