TIETOSUOJASELOSTE
Varhaiskasvatus

Rekisterinpitäjä
Rymättylän seurakunta, varhaiskasvatus, Viluntie 2, 21140 Rymättylä
Yhteyshenkilö
Susanne Nummelin, p: 0401308385
Hannele Keskitalo, p: 0401308384
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.ahk@evl.fi
Rekisterin nimi
Varhaiskasvatuksen rekisteri
-perhekerho
-lapsiparkki
-lapsikuoro
-kesäkerho
-1-5-vuotiaiden onnittelukortit
-esikouluun lähtevien puuhailta
-kouluun lähtevien siunaamiskirkko

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Ylläpitää toimintojen osallistujalistaa. Osallistujalistaa käytetään tiedottamiseen (sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse), laskutukseen, tilastointiin ja liitteenä turvallisuussuunnitelmaan.
Rekisteröity/huoltaja on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai
useampaa erityistä tarkoitusta varten turvallisuuslomakkeella. (Tietosuoja-asetus 6 artikla
1a).
Turvallisuuslomakkeesta käy ilmi rekisteröidyn/huoltajan vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen
ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.
Arkaluontoisten asioiden osalta (terveydentila) rekisteröity antaa tiedot vapaaehtoisesti.
(Tietosuoja-asetus 9 artikla 2e)

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
-perhekerho

-lapsiparkki
-lapsikuoro
-kesäkerho
-1-5-vuotiaiden onnittelukortit
-esikouluun lähtevien puuhailta
-kouluun lähtevien siunaamiskirkko
Henkilötiedot (nimet, osoite, puhelinnumero, sähköposti, huoltajien tiedot, syntymäajat)
Allergiat tai muut erityisesti huomioitavat asiat
Lapsen muut hakijat
Luvat: rekisterin pitämiseen, lasten ja heidän tekemiensä teosten valokuvaamiseen, retkeilyyn, uimiseen, julkiseen valokuvien käyttöön
Tietolähteet
Turvallisuuslomakkeella kerätään ilmoittautujan antamat tiedot itsestään tai lapsestaan.
Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön (toimistovirkailija, varhaiskasvatuksen sihteeri, diakoni, kanttori).
Tietoihin ei ole käyttöoikeutta muilla seurakunnan työntekijöillä, vapaaehtoisilla tai seurakuntalaisilla. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietojen säilytysaika
Edellä mainitut rekisterit hävitetään vuoden kuluessa toiminnan päättymisestä. Lomakkeiden hävittämisestä vastaa varhaiskasvatuksen sihteeri.
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.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

