
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry 

Riihitie 1 ( PL 51), 60800 ILMAJOKI 

puh. 044-9747 074 

helluntaiseurakunta@ilmajoki.net  

 

 

HENKILÖREKISTEREIDEN TIETOSUOJASELOSTE 

 

Seloste koskee henkilörekistereitä ja luetteloita joita ovat,  

 

 Jäsenrekisteri 

 Työtekijärekisteri 

 Avainrekisteri 

 Vanhemmiston ja hallituksen jäsenluettelot 

 Erilaiset luettelot leiriläisistä, kerholaisista, pyhäkoululaisista, retkeläisistä sekä muista 

seurakunnan toimintaan osallistuvista henkilöistä. 

 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry  

Yhteystiedot: Riihitie 1 (PL 51), 60800 ILMAJOKI puh, 044-9747 074 

Tietojärjestelmä: Emrone Oy/Agora 

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry/Gideon Waljus, Miika Järvelä ja Helena Soini  

Riihitie 1 (PL 51), 60800 ILMAJOKI puhelinnumero: 044-9747 074 

sähköpostit:  

Gideon Waljus: gideon.waljus@gmail.com 

Miika Järvelä: miika.jarvela@gmail.com 

Helena Soini: helena.soini@netikka.fi 

 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Samat kuin yllä 

 

2. Rekisteröidyt jäsenet 

joita ovat työntekijät, vanhemmiston ja hallituksen jäsenet sekä avainluettelo.  

Erilaiset luettelot leiriläisistä, kerholaisista, pyhäkoululaisista, retkeläisistä ynnä muista 

seurakunnan toimintoihin osallistuvista henkilöistä. 

 

3. Henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen peruste:  

Seurakunnan jäsenten henkilötietojen ylläpito mm. seurankuntaan liittyvien ja seurakunnasta pois  

lähtevien seuranta, vuosipäivämuistamiset. 

Palkanmaksu, tilastointi, työterveys. 

Vakuutuksia-, terveydenhoitoa-, tilastointia- ja hankintoja varten. 

Seurakunnan hallinnon ylläpitämiseksi. 

Rukoushuoneen ja muiden tilojen käytön seuranta. 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Sisältää seuraavat tiedot henkilörekistereissä:   

Nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, seurakuntaan liittymispäivä ja kastepäivä. Lisäksi 

sähköposti, syntymäpaikka ja virka/ammatti jos ovat tiedossa. 

Sisältää seuraavat tiedot erilaisissa luetteloissa:   

Nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, huoltajat, ruoka-aineallergiat, sähköpostiosoite.  



 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 

osoitteeseen Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry, Riihitie 1 (PL 51), 60800 ILMAJOKI puh, 

044-9747 074. 

 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty  

lainvastaisesti.  

  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.  

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun 

syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta  

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa 

(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa 

ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.  

jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,  

kunnes asia saadaan ratkaistua.  

 

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme  

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti  

vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä 

tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei 

se ole mahdotonta. 

 

Henkilötiedot kerätään siirtotodistuksesta (seurakuntaan muualta siirtyvät) tai kasteen kautta  

seurakuntaan liittyvästä henkilöltä itseltään suullisesti tai kirjallisesti mm. sähköpostilla. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta seurakunnan ulkopuolelle.   

Jos tietoja luovutetaan seurakunnan ulkopuolelle silloin se tehdään jäsenen pyynnöstä mm. 

siirtotodistuksella tai kastetodistuksella. 

Luovutamme tietoja myös viranomaisille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen 

vaatimuksia.   

 

Palveluntarjoajat ovat Emrone Oy/Agora ja Tilitoimisto Jurvanen/Oravasaari 



Sopimuksissa palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus. 

 

8. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on seurakunnan jäsenenä. Jäsenyyden päätyttyä 

henkilötiedot poistetaan/tuhotaan rekistereistä. Henkilötietoluettelot säilytetään voimassaoloajan = 

tapahtuman kestoaika. 

   

9. Henkilötietojen käsittelijät rekisterin pitäjä 

Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry ja sen työtekijät 

Gideon Waljus: gideon.waljus@gmail.com 

Miika Järvelä: miika.jarvela@gmail.com 

Helena Soini: helena.soini@netikka.fi 

 

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 

takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuoja-

lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:  

Tietoja siirretään jäsenen pyynnäöstä EU:n tai Euroopan ulkopuolelle (siirtotodistus, kastetodistus).  

Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä 

tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä 

asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

 

 

Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry:n hallitus 3.10.2018 

 

 

 

 


