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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

1. Rekisterinpitäjä 

Helsingin ortodoksinen seurakunta 
Liisankatu 29 A 
00170 Helsinki 

Y-tunnus 01165026 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff, p. 040 3501 951,  
kristiina.amonoff@ort.fi  

Tietosuojavastaava Christina Kontkanen, p. 050 5721 696, christina.kontkanen@ort.fi 

3. Rekisterin nimi 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan henkilörekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on  
henkilön suostumus. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoi-
minnan organisointi, koordinointi ja hallinnointi. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä vapaaehtoistehtävä ja muut mahdolliset 
siihen liittyvät seikat. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Mahdollisiin koulutus- ja/tai vastaaviin tilaisuuksiin vaatimat yhteistiedot luovutetaan ko. 
tilaisuuden järjestäjälle.  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot kerätään ja niitä käsitellään järjestelmissä ja rekistereissä, jotka ovat asianmukaisin 
teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmät sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoi-
hin pääsevät käsiksi vain määritellyt oikeudet omaavat henkilöt. Pääsy rekisteriin myönne-
tään vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. 
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmiin ja asiakastietokantoihin pääkäyttäjän myön-
tämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeus-
tason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä 
ja kirjautumisia valvotaan. Paperiset dokumentit säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoi-
tuna arkistoholviin. 
Vapaaehtoistoiminnassa sitoudutaan noudattamaan seurakunnan antamaa tietosuojaa kos-
kevaa ohjeistusta. Vapaaehtoinen toimija käsittelee henkilötietoja seurakunnan järjestä-
mässä toiminnassa ainoastaan sen yhteydessä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin toi-
meksiannosta.   
 

9. Säilytysajat 

Tietoja säilytetään rekisteröidyn vapaaehtoistoiminnan ajan. Henkilötiedot poistetaan tieto-
turvallisesti määritellyn säilytysajan umpeuduttua ja viipymättä, jos rekisteröity peruuttaa 
suostumuksensa tietojensa käsittelyyn tai jos hän kieltää tietojensa käsittelyn, eikä käsitte-
lyyn ole painavaa syytä. Suostumuksen peruutus ei kuitenkaan vaikuta käsittelyperusteen 
laillisuuteen suostumuksen perumista edeltävällä ajalla.  

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
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Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa 
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Helsingin ortodoksinen seurakunta takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat 
oikeudet henkilötietojensa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tieto-
suojalainsäädännön mukaisesti yllä olevan lisäksi, milloin tahansa: 
 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista, rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi 

ei kuitenkaan ole poikkeukseton. Helsingin ortodoksinen seurakunta voi olla poista-
matta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi tai sopimusvelvoitteen todentamiseksi; 

- vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on seurakunnan oikeu-
tettu etu; 

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle re-
kisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötie-
dot seurakuntaan, jossa tietoja käsitellään kyseisten henkilötietojen sopimuksen pe-
rusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 
Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö seurakun-
nalle kirjallisesti. Seurakunta voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja 
varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Seurakunta voi kieltäytyä 
pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella. 
 
Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan tietosuojavastaavalle   
 
Christina Kontkaselle, p. 059 5721 696,  christina.kontkanen@ort.fi 
 
tai valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että seurakunta ei ole käsitellyt henkilötietoja so-
veltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
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Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 23.3.2022 

 


