Kurikan vapaaseurakunnan yhteystietorekisteri- ja tietosuojaseloste
1. Rekisterin pitäjä
Kurikan vapaaseurakunta
Jyllintaival 119, 61300 Kurikka

2. Rekisterin hoitaja
Yhteystietorekisteriä hoitaa Miika Halonen (Toukomiehentie 1-3 A 2, 61300 Kurikka, puh. 050-3210536,
miika.halonen@svk.fi, miika.halonen@gmail.com).

3. Rekisterin nimi
Yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kurikan vapaaseurakunta tarvitsee omien jäsentensä ja toimintaan osallistuvien henkilöiden yhteystietoja
voidakseen informoida seurakunnan toiminnasta (mm. kuukausittaiset toimintakalenterit) ja
ajankohtaisista asioista (seurakunnan juhlat, palaverit, virallisten kokousten kutsut ja muistutukset yms.).
Seurakunta voi myös ajoittain lähettää yhteystietojen avulla rohkaisua ja Raamatun opetusta jäsenille ja
toimintaan osallistuville tai osallistuneille henkilöille. Henkilötietoja käsitellään seurakunnan jäsenten ja
kävijöiden tai käyneiden parhaaksi jokaisen omia toiveita kunnioittaen.

5. Rekisterin tietosisältö
Yhteystietorekisteri on jakautuneena eri paikoissa: Suomen Vapaakirkon ja Kurikan vapaaseurakunnan
jäsenrekisterissä (joista on olemassa erillinen virallinen rekisteri- ja tietosuojaseloste) ja pastori Miika
Halosen sähköposteissa sähköpostiosoitteiden ja nimien osalta sekä älypuhelimessa puhelinnumeroiden ja
nimien osalta. Lisäksi pastori Miika Halosella on kotonaan Kurikan kartta, jossa on nuppineuloilla merkitty,
missä seurakunnan jäsenet asuvat. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee lähinnä siis kolmea
jälkimmäistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kurikan vapaaseurakunnan jäsenrekisteriä hoitavat Miika Halonen ja Timo Tumpula sekä Suomen
Vapaakirkon keskusjäsenrekisterinhoitajat Tampereen Teopoliksella. Kurikan vapaaseurakunnan
yhteystietorekisteriä hoitaa Miika Halonen. Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot olen kysynyt ja kysyn
suoraan jäseniltä ja toimintaan osallistuneilta. Osoitteet näen jäsenrekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta seurakunnan ulkopuolisille lainkaan. Niitä ei välitetä EU:n eikä Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Seurakuntalaisten nimet saattavat joissain tarkkaan harkituissa tilanteissa olla
esillä yhteydenpidossa lähetystyöntekijöidemme ja kansainvälisten työntekijöidemme tai aktion järjestäjien
tms. kanssa. Silloin nimet välittyvät toki EU:n ulkopuolelle, mutta vain tarpeen vaatimat nimet ja suurella
varovaisuudella ja harkinnalla. Mitään henkilötietoja ei luovuteta ollenkaan muille missään
markkinointitarkoituksissa. Kaikkia henkilötietoja käytetään ainoastaan seurakunnan ja kirkkokunnan ja
yhteiskristillisyyden sisäisiin omiin tarkoituksiin jäsentensä ja kävijöidensä parhaaksi.

8. Rekisterin suojauksen riskit ja niiden minimoiminen
Joku voi murtautua kotiin ja nähdä ihmisten asumispaikat Kurikan kartasta, jossa on nuppineulat. Siinä ei
kuitenkaan ole mitään muita henkilötietoja. Samat henkilötiedot kuka tahansa voi nähdä vain kävelemällä
kadulla postiluukkujen ohitse. Rukoillaan varjelusta, ettei kukaan murtaudu kotiimme. Sähköpostia voi joku
taitava rikollinen urkkia, mutta salasanaa vaihdetaan ajoittain, ettei kukaan voisi sinne murtautua.
Älypuhelimesta pidetään hyvää huolta, ettei kukaan saa varastettua sitä ja varastettua sieltä ihmisten
puhelinnumeroita. Tietokoneella ja älypuhelimessa on virustorjunnat ja suojaukset. Nettiyhteys on myös
salattu ja turvallinen.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Yhteystietorekisterissä oleva saa tarkistaa pastori Miika Haloselta, onko hänen sähköpostiosoitteensa tai
puhelinnumeronsa tallentunut väärin vahingossa tai vaihtunut, jos normaaleja seurakunnan sähköposteja
ja viestejä ei ole tullut aiempaan tapaan. Muuttuneet yhteystiedot korjataan, että yhteydenpito srk:n sisällä
toimii ja että tieto kulkee. Jos rekisteröity jatkuvasti alkaa tarkistuttaa tietojaan, on yhteystietorekisterin
pitävän pastorin siitä mahdollista pyytää kerran vuodessa kohtuullinen rahallinen korvaus. Pastori ei
luovuta kenenkään henkilö- eikä yhteystietoja mihinkään suoramarkkinointi- tai mielipidetutkimus- tai
vastaaviin tarkoituksiin. Kaikki tiedot ovat vain seurakunnan ja kirkkokunnan sisäistä käyttöä sekä
yhteiskristillistä käyttöä varten. Yhteystietorekisterissä olevalla on niin halutessaan oikeus ilmoittaa pastori
Miika Haloselle, että hän ei enää jatkossa halua mitään viestejä eikä yhteydenottoja seurakunnasta käsin
puhelimitse eikä sähköpostitse. Rekisterissä olevalla on oikeus nähdä tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on tehty EU:n uuden rekisteri- ja tietosuojalain voimaan tuloa Suomessa
25.5.2018 ennakoiden 23.5.2018. Tekijä: Pastori ja yhteystietorekisterin pitäjä Miika Halonen 23.5.2018.

