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1. Henkilötiedot – mitä ne ovat?
Henkilötietojen käsittely toteutetaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukaisesti
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla voidaan identifioida, suoraan tai epäsuorasti,
luonnollinen henkilö. Tällaista henkilöä kutsutaan myös rekisteröidyksi (data subject).
Käsittely tarkoittaa mitä tahansa käsin tai automatisoidusti tehtyä toimenpidettä, joka kohdistuu
henkilötietoihin (esim. kerääminen, säilyttäminen, käyttäminen, lähettäminen, poistaminen).
Katolinen kirkko Suomessa on sen keräämien henkilötietojen rekisterinpitäjä (controller).
Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

2. Keitä me olemme?
Katolinen kirkko Suomessa on osa yleismaailmallista katolista kirkkoa, joka toimii Rooman paavin
hengellisen johdon alaisuudessa.
Tämä kirkko muodostuu Suomessa vain yhdestä hiippakunnasta, Helsingin hiippakunnasta, joka
puolestaan koostuu kahdeksasta seurakunnasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta, Helsinki
Pyhän Marian seurakunta, Helsinki
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta, Turku
Pyhän Olavin seurakunta, Jyväskylä
Pyhän Ristin seurakunta, Tampere
Pyhän Ursulan seurakunta, Kouvola
Nasaretin Pyhän Perheen seurakunta, Oulu
Pyhän Joosefin seurakunta, Kuopio

3. Miten käsittelemme henkilötietojanne?
Katolinen kirkko Suomessa toimii GDPR:ssä asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Se käsittelee tietoja
lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Se kerää henkilötietoja vain
tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten. Se ei käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin
kuulumattomilla tavoilla, se pitää henkilötiedot ajan tasalla, se kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka
ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Se ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarvetta, se
suojelee henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta tarkastelulta ja levittämiseltä ja
huolehtii siitä, että henkilötietoja suojellaan riittävin teknisin toimenpitein.
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Käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• Jäsenrekisterin tietojen ylläpitämiseen.
• Työntekijöiden ja vapaaehtoisten hallinnoimiseen.
• Omien tilasto- ja muiden tietojen ylläpitämiseen (esim. tiedot sakramenteista, seurakuntien
toiminnot, hiippakunnan arkisto).
• Välittämällä teille tietoa uutisista, tapahtumista ja palveluista, jotka tapahtuvat hiippakunnassa ja
joista te saatatte olla kiinnostuneita.

4. Mikä on henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste?
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tapauksissa:
• Käsittely perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, että me voimme tiedottaa teille
seurakuntien ja hiippakunnan uutisista, tapahtumista, aktiviteeteista ja palveluista.
• Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvollisuutemme työnantajana
sosiaaliturvalainsäädännön ja työehtosopimusten osalta.
• Käsittely on välttämätöntä, jotta voidaan täyttää sopimus, jossa rekisteröity on osallinen, tai jotta
voidaan täyttää tällaisen sopimuksen ennakkoehdot.
• Käsittelyn tekee voittoa tavoittelematon yhteisö, jolla on hengellinen tarkoitus, edellyttäen, että
– käsittelyn kohteena ovat vain tuon yhteisön nykyiset tai entiset jäsenet tai sen tarkoitukseen
liittyen sen kanssa säännöllistä yhteyttä pitävät muut ihmiset; ja
– henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille ilman rekisteröityjen suostumusta.

5. Henkilötietojenne jakaminen
Henkilötietojanne käsitellään mahdollisimman luottamuksellisesti ja niitä jaetaan toisille kirkon
edustajille vain kirkon tarkoituksia varten. Jaamme henkilötietojanne kolmansille osapuolille
hiippakunnan ulkopuolelle vain suostumuksenne perusteella.
Kaikki henkilötietonne on tallennettu Suomeen. Voimme kuitenkin säilyttää niitä myös suojatuissa
palveluissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojanne?
Säilytämme tiedot sakramenteista (esimerkiksi kasteista ja avioliitoista) sekä seurakuntien ja
hiippakunnan arkistot pysyvästi.
Palkkatiedot ja muut työsuhteisiin liittyvät tiedot säilytetään seitsemän vuotta sen jälkeen, kun
työsuhde on päättynyt.
Kirkon jäsenten henkilötiedot säilytetään pysyvästi.
Muut henkilötiedot kuin ne, jotka koskevat sakramentteja, kirkon aikaisempia jäseniä tai niitä, jotka
ovat säännöllisesti yhteydessä kirkkoon, säilytetään seitsemän vuoden ajan viimeisimmästä
yhteydenotosta.
Henkilötiedot, joihin on saatu GDPR-säädösten mukainen suostumus (kuten seurakuntien tai
hiippakunnan lehden tilaustiedot), säilytetään siihen saakka, kunnes suostumus peruutetaan.
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7. Oikeutenne henkilötietojen suhteen
Teillä on seuraavat oikeudet henkilötietojenne suhteen, ellei GDPR-säädöksissä ole näihin liittyviä
poikkeuksia:
1. Oikeus saada vahvistus siitä, onko teitä koskevia henkilötietoja olemassa.
2. Oikeus pyytää jäljennös henkilötiedoista, joita meillä on teistä.
3. Oikeus pyytää meitä korjaamaan virheellisiä, epätäsmällisiä tai vanhentuneita henkilötietoja
teistä.
4. Oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot silloin, kun niitä ei ole enää välttämätöntä säilyttää.
5. Oikeus pyytää keskeyttämään henkilötietojenne käsittely, kun on epäselvyyttä niiden
täsmällisyydestä tai käsittelystä.
6. Oikeus kieltää henkilötietojenne käsittely suoramarkkinointia varten.
7. Oikeus kieltää henkilötietojen käyttö tieteellisiin tai historiallisiin tutkimuksiin ja tilastoihin.
8. Oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle (lisätiedot: ks. kohta 9).
Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen GDPR-säädösten mukaisesti:
9. Oikeus peruuttaa suostumuksenne käsittelyyn milloin tahansa.
Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen GDPR-säädösten mukaisesti tai mikäli
käsittely on välttämätöntä rekisteröidyn tekemän sopimuksen täyttämiseksi, ja rekisterinpitäjä
(controller) kummassakin tapauksessa käsittelee henkilötietoja automaattisesti:
10. Oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa sekä välittää nuo tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
11. Oikeus siihen, että henkilötiedot välitetään suoraan yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli
se on teknisesti mahdollista.

8. Jatkokäsittely
Mikäli me haluamme käyttää henkilötietojanne johonkin uuteen tarkoitukseen, joka ei kuulu tämän
tietosuojalausekkeen alaisuuteen, silloin me ilmoitamme teille tästä uudesta tarkoituksesta ennen
käsittelyn aloittamista ja selitämme sen tavoitteet ja käsittelyn vaiheet. Aina kun on saatava uusi
suostumuksenne, pyydämme sellaisen.

9. Yhteystiedot
Mikäli tulee kysymyksiä, oikeusasioita tai valituksia, ne kannattaa toimittaa seuraavaan osoitteeseen:
Katolinen kirkko Suomessa
Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki
Puh. 09-6877460, email tietosuoja@katolinen.fi
Kotisivu katolinen.fi.
Voit ottaa yhteyttä myös Suomen kansalliseen valvontaviranomaiseen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
Puh. 029-5666700, email tietosuoja@om.fi
Kotisivu www.tietosuoja.fi
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