Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.5.2018

Nimi

Kangasalan seurakunta
Osoite

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

0403098000, kangasalan.seurakunta@evl.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Sari Lehtinen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

0403098009, sari.lehtinen@evl.fi
3
Rekisterin
nimi

KirkkoHR

4
KirkkoHR-järjestelmässä kerätään ja ylläpidetään työntekijöiden ja työnhakijoiden tietoja.
Henkilötietojen käsittelyn Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat rekrytoinnit ja sijaisrekrytoinnit, työntekijöiden
tarkoitus
henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen hallinta, työntekijöiden erityyppisten (esimies-alais)

keskusteluiden hallinta ja dokumentointi, työntekijöiden koulutuksien ja osaamisen
kehittämisen suunnittelu ja hallinta sekä edellämainittujen asioiden raportointi.
Rekisteröinnin perusteena on osallistuminen seurakunnan henkilöstöhakuun tai
palvelussuhde.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

KirkkoHR:n sisältämät käyttäjien henkilötiedot:
KirkkoHR –järjestelmän perusasennuksessa muodostuu tyypillisesti seuraavia
käyttäjien henkilötietoryhmiä:
· Tunnistautumistiedot (käyttäjätunnus, AD-tunnus, salasana)
· Perushenkilötietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, henkilötunnus
· Työ- ja kotiyhteystietoja
· Työ- ja palvelussuhdetietoja (ml palkkaus ja poissaolotietoja)
· Työkokemus-, tutkinto-, koulutus-ja sertifiointitietoja
· Osaamistietoja ja osaamisen arviointitietoa
· Kehityskeskusteluissa ja muissa vastaavissa esimiehen ja alaisen välisissä
keskusteluissa kirjoitettuja muistiinpanoja ja arviointeja
KirkkoHR:n käyttäjätiedot saadaan käyttäjien syöttäessä, käsitellessä sekä ylläpitäessä
· Muuta ”yleistietoa” (harrastuksia, luottamustehtäviä jne)
käyttöoikeuksien puitteissa tietoja KirkkoHR:ssä ElbitHR-sovelluksella.
· Järjestelmän käyttötietoa (Audit trailit ja lokit)
KirkkoHR:n sisältämät hakijoiden henkilötiedot:
KirkkoHR –järjestelmän perusasennuksessa muodostuu tyypillisesti seuraavia
hakijoiden henkilötietoryhmiä:
· Tunnistautumistiedot (käyttäjätunnus, salasana)
· Perushenkilötietoja
· Yhteystietoja
· Työkokemus-, tutkinto- ja koulutustietoja
· Osaamistietoja
· Rekrytointiprosessin aikaisia luokituksia, kommentteja ja arviointeja sekä
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7
Kirkko HR:n tiedoista tehdään tarvittavat varmuuskopiot. Tietojen siirtoon järjestelmästä
Tietojen
säännönmu- toiseen tarvitaan FCG Talent Oy:ltä oikeus toteuttamiseen. FCG Talent Oy toimittaa
kaiset luovu- sovitun mukaisesti tiedot rekisterin pitäjälle tai rekisteröidylle. Tietoja ei luovuteta
tukset

säännönmukaisesti eteenpäin.

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto pidetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

KirkkoHR on kirkon tietohallinnon tilaama järjestelmä. Sitä käytetään Tampereen
IT-alueen palvelimilta ja verkkoyhteyksien avulla.
Ohjelmistossa on monipuoliset käyttöoikeusprofiilitoiminnot, jolla
voidaan minimoida henkilötietojen näkyvyys. Jokaisella käyttäjällä on oma
henkilökohtainen tunnus ja salasana. Jokaisella työnhakijalla on oma henkilökohtainen
tunnus ja salasana. Etähallinnassa ja integraatioyhteyksissä käytetään salattuja yhteyksiä.
Sovelluksissa on konfiguroitavat lokitusmahdollisuudet muutostoimista sekä
työnhakijoiden CViden katselusta. Tietokantaliikenne on salattua.
FCG Talentin sovelluskehittäjiä ja ylläpitohenkilöitä on koulutettu tietoturvan
osalta säännöllisesti. Tietosuojan osalta FCG-konserni järjestää kaikille
työntekijöille koulutuksen ja testauksen ennen tietosuoja-asetuksen
soveltamisen alkamista.

Tulosta

