
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Taivassalon seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen 
käsittelyssä jokapäiväisessä toiminnassamme. Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa ja julkisoikeudellisena 
toimijana vastuullisuus sekä luottamuksellisuus korostuvat myös tietosuoja-asioissa ja olemme sitoutuneet 
suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme sekä asiakkaidemme yksityisyyttä. 
 
Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat mm. tunnistamistiedot, 
kuten nimi sekä henkilötunnus henkilön yksilöimiseksi. Yhteystiedot, kuten osoite, seurakunta, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Seurakunnan jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten 
ilmoittautumiset tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan sekä niihin liittyvät tiedot. Lisäksi voimme kerätä 
asiointiin, tilauksiin, sopimuksiin ja toimintaan liittyviä tietoja toimintaamme varten. 
 
Tietojen pääasiallinen lähde on henkilö itse. Tämän lisäksi voimme saada mm. jäsentietojärjestelmän 
yhteystietojen päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä. 
Käytämme henkilötietoja Taivassalon seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, jäsenyyden ja 
asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi käytämme henkilötietoja toiminnan ja palveluiden tuottamiseen, 
kehittämiseen ja laadunvarmistukseen. 
 
Käsittelemme tietojasi lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen, esimerkiksi Kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. 
Käsittelemme tietojasi myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella seurakunnan jäsenyyden, 
palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen johdosta. Käsittelemme henkilötietojasi myös 
sopimussuhteen perusteella, esimerkiksi vuokrasopimukseen liittyen. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi 
antamaasi suostumukseen perustuen. 
 
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöjä. Olemme arvioineet 
käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien 
hallitsemiseksi. Pääsy tietoon rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään. 
Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tai käsittelemiseltä sekä teknisin että hallinnollisin 
toimenpitein. 
 
Säilytämme henkilötietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteiden esittämät 
käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa 
asetettujen velvollisuuksien, kuten Kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan 
koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 
 
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 
 
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Taivassalon seurakunnan virastossa. 
Samalla voimme antaa henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa oikeuksien käyttöön liittyen. Voidaksemme 
tunnistaa henkilön, asiointi on tehtävä henkilökohtaisesti. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. 
Toimitamme tiedot kuitenkin aina kirjallisesti. 
Olemme auki tiistaisin klo 9-13 ja perjantaisin klo 9-12. 
Käyntiosoite: 
Pappilantie 10 
23310 Taivassalo 
 


