TIETOSUOJASELOSTE TALOUSHALLINNOSTA
Rekisterinpitäjä
Naantalin seurakuntayhtymä (Y-tunnus 2231520-6)
Piispantie 2, 21100 Naantali
naantalin.seurakuntayhtyma @ evl.fi
Yhteyshenkilö
Pääkirjanpitäjä, puh. 040 130 8352
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.ahk @ evl.fi
Rekisterin nimi
Naantalin seurakuntayhtymän taloushallinnon rekisterit
Yleislaskutus
Talouden ohjauksen historiakannat
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Yleislaskutus
Yleislaskutusjärjestelmässä käsitellään henkilötietoja toimintaa ja tilavarauksia koskevaa laskutusta varten. Käsittely perustuu laskutettavan henkilön suostumukseen.
Talouden ohjauksen historiakannat
Tietokannat ovat olleet aktiivisessa tuotantokäytössä 31.12.2016 saakka, jonka jälkeen tehtävät
ovat siirtyneet Kirkon palvelukeskuksen ylläpitämissä järjestelmissä hoidettaviksi. Tietokannat
sisältävät kirjanpito-ohjelman sekä osto- ja myyntireskontran. Käsittely on perustunut rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Yleislaskutus
Sisältää rekisteröidyn nimen, osoitteen, henkilötunnuksen, asiakasnumeron, maksuehdon sekä
tiedon osallistumisesta rippikouluun, päiväkerhoon tai muuhun maksulliseen tapahtumaan sekä
tilavarauksen tietoja (tila tai palvelu sekä hinta yksilöitynä).
Osoitteen muutostiedot päivitetään sähköisesti väestörekisterikeskuksesta rajapinnan kautta.
Talouden ohjauksen historiatietokannat
Sisältävät laskutuksen osalta seuraavia tietoja rekisteröidystä: nimi, osoite, henkilötunnus, tietoja
osallistumisesta rippikouluun, päiväkerhoon tai muuhun maksulliseen tapahtumaan sekä tilavarauksen tietoja sekä maksatuksen osalta seuraavia tietoja rekisteröidystä: nimi, osoite, henkilötunnus ja pankkitili
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Tietolähteet
Yleislaskutus
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja yhtymään kuuluvien seurakuntien omassa toiminnassaan ylläpitämästä rekisteristä, johon tiedot on kerätty rekisteröidyn henkilön suostumuksella.
Talouden ohjauksen historiatietokannat
Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai yhtymään kuuluvien seurakuntien
toiminnassaan ylläpitämästä rekisteristä, johon tiedot on kerätty rekisteröidyn henkilön suostumuksella.
Tietojen luovutukset
Kirkon palvelukeskukseen lähetetään päivittäin laskutustiedosto, virallinen myyntireskontra on
Kirkon palvelukeskuksessa.
Historiakantojen sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä sellaisille henkilöille, toimijoille taikka taholle, jotka eivät näitä tietoja työssään tarvitse.
Henkilötietojen säilytysaika
Naantalin seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelma:
Yleislaskutuksen tietoja säilytetään 10 vuotta.
Historiatietokannat säilytetään 31.12.2026 asti.
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 ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
Puh. 029 56 66700, tietosuoja @ om.fi
www.tietosuoja.fi
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