Seloste henkilötietojen käytöstä
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Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Kirkonsijaiset.fi -palvelu
Yhteyshenkilö: palvelun ylläpitäjä Tuomas Hynynen (yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Puh. +358 40 141 1001
Sähköposti info@kirkonsijaiset.fi
Palvelulla ei ole tietosuojavastaavaa, koska palvelu ei käsittele arkaluontoisia tietoja, ei seuraa
ihmisiä laajamittaisesti, säännöllisesti ja järjestelmällisesti, eikä ole julkishallinnon toimija.

Rekisterin nimi
Kirkonsijaiset.fi -palvelun työnhakijoita koskeva henkilörekisteri
Kirkonsijaiset.fi -palvelun työnantajia koskeva henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kirkonsijaiset.fi -palvelun tarkoituksena on olla kanava, jonka avulla työnhakijat voivat kertoa
itsestään seurakunnille ja muille kirkollisille työnantajille ja sitä kautta työllistyä seurakuntien tai
muiden kirkollisten työnantajien palvelukseen. Työnhakijoiden antamat tiedot kerätään ja
säilytetään sitä varten, että ne voidaan luovuttaa mahdollisen työnantajan edustajalle.
Työnantajille palvelu tarjoaa mahdollisuuden saada mahdollisten sijaisten tai tilapäistyöntekijöiden
tietoja.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asianosaisen suostumus.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Työnhakijoita koskevassa henkilörekisterissä pakollisia ovat työnhakijan nimi, sähköpostiosoite
sekä ip-osoite (talletetaan automaattisesti).
Lisäksi työnhakijoita koskevassa henkilörekisterissä tallennetaan seuraavia henkilötietoja, joiden
antaminen on vapaaehtoista:
-

työnhakijan puhelinnumero
työnhakijan antamat tiedot osaamisestaan
työnhakijan antamat tiedot mahdollisista työskentelypaikkakunnista tai alueista
työnhakijan vapaamuotoinen kuvaus itsestään
työnhakijan valokuva
muut työnhakijan itsestään antamat tiedot.

Arkaluontoisen tiedon antaminen palveluun on kielletty.
Työnantajia koskevassa henkilörekisterissä säilytetään ainoastaan palvelun käyttöoikeuden
tilaajan sähköpostiosoite, työnantaja (seurakunta, seurakuntayhtymä tms.), tiedot alueista, joille
työvoimaa haetaan, työnantajan antamat lisätiedot laskutusta varten, sekä ip-osoite (talletetaan
automaattisesti). Työnantajan osoitetiedot kerätään laskutusta varten julkisilta internet-sivuilta ja
säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Tietolähteet
Kaikki työnhakijaa koskevat tiedot saadaan työnhakijalta itseltään. Työnantajan sähköpostiosoite ja
laskutusta varten annettavat lisätiedot saadaan työnantajan edustajalta itseltään. Laskutusosoite ja
työnantajan osoite kerätään seurakuntien ja kirkon palvelukeskuksen (Kipa) julkisilta internetsivuilta.

Tietojen säilytys ja luovutukset
Henkilötiedot säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla eikä tietoja siirretä EU:n ulkopuolelle.
Työnhakijoiden henkilötiedot luovutetaan palveluun kirjautuville työnantajien edustajille, jotka
tunnistetaan ainoastaan sähköpostiosoitteen perusteella.

Henkilötietojen säilytysaika
Työntekijää koskevat henkilötiedot säilytetään palvelussa kunnes
-

työnhakija itse poistaa tietonsa sähköisen järjestelmän avulla,
ylläpitäjä poistaa työnhakijan tiedot palvelusta työnhakijan pyynnöstä, tai
on muuten ilmeistä, ettei työnhakijan tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esimerkiksi
muualta tullut tieto henkilön kuolemasta).

Henkilötiedot saattavat säilyä poiston jälkeen lyhyen ajan tietokannan varmuuskopioissa.
Työnantajien tiedot säilytetään laskutusta ja kirjanpitoa varten kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Henkilörekisterien suojaus
Henkilötietoja käsitellään avoimeen lähdekoodiin (WordPress, UltimateMember) pohjautuvassa
tietojärjestelmässä Hostingpalvelu.fi :n palvelimilla Suomessa. Tietojärjestelmän päivittämisestä ja
ylläpidosta huolehditaan asianmukaisesti. Palvelimen ja käyttäjän välinen yhteys on salattu (https),
mutta sähköpostitse lähetetyt tiedot eivät välttämättä kulje salatun yhteyden kautta.
Tietojärjestelmä ei sovellu, eikä sitä käytetä, arkaluontoisen tiedon säilyttämiseen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
-

pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa, tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Työnhakija voi milloin tahansa poistaa itse henkilötietonsa sähköisen järjestelmän kautta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
p. 029 56 66735
tietosuoja(at)om.fi

