TIETOSUOJASELOSTE – KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA/VARHAISNUORISOTYÖ 13.3.2019
REKISTERINPITÄJÄ YHTEYSTIETOINEEN
Kankaanpään seurakunta Keskuskatu 51B 38700 Kankaanpää

YHTEYSHENKILÖ YHTEYSTIETOINEEN
Juha Erkkilä (nuorisotyön johtaja) Kankaanpään seurakunta
Keskuskatu 51B
38700 Kankaanpää
p. 044 7133 525 juha.erkkila(at)evl.fi

REKISTERIN NIMI

Varhaisnuorisotyön osallistujarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
• Varhaisnuorisotyössä leireille ja retkille sekä muuhun työhön jossa osallisuvien yhteystietojen
kerääminen on toiminnan kannalta välttämätöntä.

• Yhteydenpito varhaisnuoristotyön toimintaan osallistuviin varhaisnuoriin
• Yhteydenpito tarvittaessa varhaisnuorisotyön toimintaan ilmoittautuneiden nuorten huoltajiin
• Erityistarpeiden huomioiminen (sairaudet, allergiat, oppimisen ja keskittymisen vaikeudet, muut
vammat tai rajoitteet)

• Oikeusperusteet: merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän vä-

lillä, lakiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuudet, henkilön antama suostumus henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT JA TIETOSISÄLTÖ

Varhaisnuorisotyön osallistujarekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja eri henkilöryhmistä:

Varhaisnuorten toimintaan ilmoittautuneet nuoret
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Puhelinnumero
Osoite
Toiminnan kannalta olennaiset rajoitteet ja sairaudet
Lääkitykset
Ruoka-aineallergiat
Tieto uimataidosta
Tarvittaessa muut terveyteen, elämäntilanteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät tiedot

Varhaisnuorten toimintaan ilmoittautuneiden huoltaja
• Nimi
• Puhelinnumero

TIETOLÄHTEET

Henkilöiden omat ilmoitukset
Tiedot nuorten toimintaan ilmoittautuneista varhaisnuorista keräämme ilmoittautumislomakkeiden
kautta sekä myöhemmin leiriä tai retkeä varten täytettävässä turvatietolomakkeessa. Tietoja luovuttaessaan huoltaja allekirjoituksellaan antaa luvan siihen, että luovutettuja tietoja voidaan käyttää yllä mainittuihin tarkoituksiin.
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TIETOJEN LUOVUTUKSET

Nuorten toimintaan ilmoittautuneen nuoren ja hänen huoltajansa yllä mainitut tiedot ovat leirin tai
retken ohjaajien käytössä. Ohjaajat ovat seurakunnan työntekijöitä, jotka ovat työtään varten allekirjoittaneet salassapitovelvollisuussitoumuksen.
Onnettomuuden tai tapaturman sattuessa tietoja luovutetaan terveyskeskuksen, sairaalan ja/tai
vakuutusyhtiön työntekijöille sekä tarvittaessa viranomaistahoille lakiperusteisesti.
Seurakunta tekee vuosittaiseen toimintasuunnitelmaansa varhaisnuorisotyötä koskevia tilastoja.
Tilastojen tiedot kertovat lähinnä se, kuinka monta tyttöä, poikaa, miestä ja naista on käynyt nuorten toiminnassa. Ketään ei voi tilastotietojen perusteella yksilöidä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

• Nuorten toimintaan ilmoittautuneiden nuorten ja heidän huoltajiensa yllä lueteltuja tietoja säilytetään toiminnan vaatiman ajan. Tämän jälkeen ilmoittautumislomakkeet ja turvallisuuslomakkeet
hävitetään, pois lukien seuraavassa kohdassa mainitut poikkeukset.
• Onnettomuuden tapaturman ja/tai läheltä piti -tilanteen henkilötietoja säilytetään kymmenen
vuoden ajan raportin tekemisestä

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.

KANSALLINEN VALVONTAVIRANOMAINEN YHTEYSTIETOINEEN:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi.
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