DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 §
Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Datum för uppgörande

19.6.2018

Namn
1a
Den register- Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
ansvarige
Adress

Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

09 80501, kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi
2
Kontaktperson i
ärenden
gällande
registret

Namn

3
Registrets
namn
4
Ändamål
med behandling av personuppgifter

Elektronisk skriftskolanmälan, Kyrkslätts svenska församling

Anna Laasio
Adress

Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

050 3761487, anna.laasio@evl. fi

De till skriftskolan anmälda konfirmandernas personuppgifter hanteras för organisering av
skriftskolverksamheten.
Personuppgifterna raderas då de inte längre är relevanta för anordnandet av evenemanget.
Vid avgiftsbelagt evenemang förvaras personuppgifter enligt bokföringslag.

5
Tid och plats för skriftskola och konfirmation.
Registrets
datainnehåll Konfirmandens person- och kontaktuppgifter, vårdnadshavarens person- och kontaktuppgifter,
konfirmandens födoämnesallergier samt övriga uppgifter som anmälts, e-postadress för utskick av
fakturans nätbetalningslänk.

6
Regelmässiga uppgiftskällor

Den anmälningsblankett som ska fyllas i vid anmälning till skriftskola.
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7
Regelmässigt utlämnande av
uppgifter

8
Översändande
av uppgifter
utanför EU
eller EES
9
Principerna
för skyddet
av registret

2

Personuppgifterna överlåts inte till utomstående.
För den unga som tillhör evangelisk-lutherska kyrkan i Finland överförs information om
konfirmationen till kyrkans gemensamma Kirjuri-medlemsregister.

Personuppgifterna överlåts inte utanför Finland.

A Manuellt material

Manuellt material förekommer av säkerhetsskäl i samband med lägerförhållanden och handhas av
skriftskolans anställda.

B ADB-register

Uppgifterna är skyddade från obehöriga med lösenord och användarrätt.
Konfirmandens uppgifter behandlas endast av berättigade personer.
Det elektroniska anmälningssystemet (Katrina) används i det offentliga, skyddade nätet.
Leverantörens (M&W Software) server för elektroniska anmälningssystemet förverkligas enligt Vahti
3 anvisningar för elektronisk behandling enligt riktlinjer för dataskydd av hög nivå.
Betalningsmedlaren (Checkout Finland Oy) behandlar vidarebefordrade skriftskolbetalningar i
enlighet med banksekretessen.
10
Konfirmanden och vårdnadshavaren till minderårig konfirmand har i enlighet med PersonGransknings- uppgiftslagens 26-28 § rätt att granska vilka uppgifter om konfirmanden som sparats i det
rätt
elektroniska anmälningssystemet.
Vid begäran bör namn och socialskyddssignum uppvisas.
Begäran om granskning skickas till Kyrkslätts kyrkliga samfällighets registrat ur.
Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Registrator
PL 26
02401 Kyrkslätt
11
Konfirmanden eller vårdnadshavaren för minderårig kan uppdatera grunduppgifterna i enlighet med
Rätt att kräva Personuppgiftslagens 29 §.
rättelse av
Vid begäran bör namn och socialskyddssignum uppvisas.
uppgifter
Begäran om uppdatering skickas till Kyrkslätts kyrkliga samfällighets registratur.

12
Övriga rättigheter med
anknytning
till behandling av personuppgifter

