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Rekisterin nimi
Lopen seurakunnan internet-sivujen palautelomake.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Seurakunnan Internet-sivujen palautelomakkeella voi antaa palautetta tai lähettää
esirukouspyyntöjä seurakuntaan. Tietojen antaminen tapahtuu palautteen antajan aloitteesta.
Seurakunta käsittelee palautteet oman toimintansa laadun varmistamiseksi tai esirukousaiheiden
keräämiseksi.
Tiedot käsitellään seurakunnan kotisivujen toteutukseen käytetyssä Lukkari -järjestelmässä sekä
seurakunnan sähköpostissa. Järjestelmä ei ole tietoturvallinen arkaluontoisten tietojen
käsittelyyn.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Palautelomakkeilla käsitellään ainoastaan palautteen antajan antamia tietoja. Halutessaan
palautteen antaja voi antaa myös nimensä ja yhteystietonsa sekä pyynnön, että seurakunta on
yhteydessä palautteen antajaan.
Vapaamuotoinen palaute seurakunnan toiminnasta ei yleensä sisällä arkaluontoista tietoa, ellei
palautteen antaja tällaista tietoa anna.

Tietolähteet
Palautteen antaja antaa suostumuksen tietojen käsittelyyn antaessaan palautetta.
Tietojen luovutukset
Tiedot käsittelee seurakunnan kirkkoherranvirasto, ja lähettää palautteen eteenpäin
asianosaiselle työntekijälle ja/tai hänen esimiehelleen. Esirukouspyynnöt lähetetään seuraavan
jumalanpalveluksen liturgina toimivalle papille.
Henkilötietojen säilytysaika
Palautteet poistetaan, kun on ilmeistä, että asia on loppuun käsitelty.
Rekisteröidyn oikeudet
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:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
p. 029 56 66735
tietosuoja(at)om.fi

