Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi

Kangasalan seurakunta
Osoite

Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

040 309 8000; kangasalan.seurakunta@evl.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Kirkkoherra Seppo Jarva
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Kangasalan seurakunta, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

seppo.jarva@evl.fi; 040 309 8100
3
Rekisterin
nimi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen jäsenrekisteri (Kirjuri-jäsentietojärjestelmä)
ja Kangasalan seurakunnan kirkonkirjat

4
Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993) 16 luvun nojalla. Jäsenrekisteriä pidetään
Henkilötietojen käsittelyn kirkon ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien
tarkoitus
ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat vastaavat omien jäsentensä tietojen

ylläpidosta.
Reksiterissä ylläpidetään Kangasalan seurakunnan jäsentietoja toimintaa ja hallintoa
varten.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteritietojen sisältö on uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain (614/1998),
väestötietolain /507/1993), kirkkolain (1054/1993) ja kirkkojärjestyksen (1055/1993)
mukainen.
- nimet, syntymäaika/henkilötunnus, äidinkieli
- osoite, seurakunta, kotikunta, syntymäkotikunta, kuolintieto
- seurakuntaan liittymis- ja eroamistieto
- kansalaisuus, kuolintieto
- perhesuhdetietdot: avioliitto, lapset, vanhemmat
- edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitustsa koskevat tiedot
- tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset
- kirkollisia toimituksia koskevat tiedot
Henkilötietoja päivitetään väestötietojärjestelmästä. Kirkollisia toimituksia ja
- kirkollista luottamustehtävää koskevat tiedot
luottamustehtäviä koskevia tietoja kertyy seurakunnan toiminnassa. Tietoja kertyy myös
asianosaoiselta itseltään tai hänen huoltajiltaan.
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7
Jäsenrekisterin tiedot ovat seurakunnan toimintaa ja hallintoa varten.
Tietojen
säännönmu- Jäsentä koskevia tietoja voidaan luovuttaa virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä
kaiset luovu- siten kuin siitä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
tukset

varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009).
Säännönmukaisesti luovutetaan Tampereen IT-alueen hallinnoiman sähköisen
järjestelmän avulla
1) väestötietojärjestelmään jäsenten vöäestötietojärjestelmään merkittyjä yksittäisiä
tietoja, jotka ovat tarpeen henkilön oikeuksine ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.
(Väestötietolaki 38.2§)
2) Kirjuri-jäsentietojärjestelmään kirkollisten toimitusten tietoja ja
3) Seurakunnan diakonia- sekä hautarekisteriin yksittäisiä tietoja, jotka ovat tarpeen
8
Tietoja eioikeuksien
luovuteta EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen siir- henkilön
ja velvollisuukisen
toteuttamiseksi.
to EU:n tai
ETA:n ulko- Ykisttäisille henkilöille ja yhteisöille luovutetaan paperitulosteena
puolelle
1) yksittäisestä jäsenestä tietoja, joita tarvitaan väestötietolain 6. luvun mukaisesti
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. perunkirjoitusta ja perinnönjakoa
varten) tai
A Manuaalinen aineisto
2)
sukututkimusrekisteriä tai matrikkelirekisteriä varten henkilötietolain nojalla.
9
Seurakuntien manuaalisia kirkonkirjoja säilytetään lukituissa tiloissa. Manuaalisena
Rekisterin
suojauksen aineistona olevia rekisterin tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään erikseen määritellyt
periaatteet
henkilöt.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä olevat seurakunnan jäsnten tiedot on suojattu
tietoturvallisuudesta huolehtien läinsäädännössä edellytetyllä tavalla. Rekisterin tietoja
ovat oikeutettuja käsittelemään tarkasti määritellyt henkilöt, joilla on tarvittavat
henkilövarmenteet, salasanat ja tunnukset kirkon tietoturvaperiaatteitten mukaisesti.
Eritasoisisa käyttöoikeuksia myönnetään tehtävänkuvan mukaisesti.

Tulosta

