DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslag (523/1999) 10 § och 24 §
Läs ifyllningsanvisningarna innan du fyller i
registerbeskrivningen. Använd vid behov en bilaga.

1a
Registeransvarig

Datum för uppgörande

26.1.2018

Namn

Kyrktjänst rf
Adress

Järvenpääntie 640, 004400 Järvenpää
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

tfn 040 700 9902
2
Kontaktperson i
ärenden
som gäller
registret

Namn

Anne Rémy
Adress

Järvenpääntie 640
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

tfn 040 700 9902, anne.remy@kirkkopalvelut.fi

3
Donationsregister för insamlingen Gemensamt Ansvar
Registrets
namn
4
Behandling av donationer och övervakning av insamlingen. Förande av registret över donatorer
Syftet med
och användning av registret för marknadsföringsändamål.
behandlingen
av
personuppgifter

5
Registrets
datainnehåll

Elektronisk donation: Förnamn, Efternamn, Adress, Postanstalt, Postnummer, Telefon, E-post,
Tilläggsuppgift som donatorn angett

6
Regelmässiga
uppgiftskällor

Från donatorn själv

REGISTERBESKRIVNING

7
Regelmässigt
utlämnande
av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut

8
Överföring av
uppgifter
till länder
utanför
EU eller EES

Nej

9
Principer
för skydd
av registret

A. Manuellt material

2

Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme. Endast de personer till vilkas arbetsuppgifter
behandling av ifrågavarande material hör, har tillgång till utrymmet. I rummen har inga
utomstående åtkomst till registret.

B. Uppgifter som behandlas elektroniskt

Användningen av databehandlingssystemen är skyddad med personliga användarnamn och
lösenord. Användarrättigheterna är begränsade enligt arbetsuppgifterna.
Användarrättigheternas avgränsningspraxis utvärderas årligen.
Servrarna som är kopplade till databehandlingssystemen har som sig bör placerats i skyddade
utrymmen.
Datainnehållet som finns på servrarna är tryggat och en process och återställningsplan finns för
att återställa datainnehållet.

10
Rätt till
insyn

En person har rätt att kontrollera sina egna uppgifter eller få veta att inga uppgifter finns om
honom eller henne. Begäran om att få kontrollera uppgifterna ska riktas till Anne Rémy
(anne.remy@kirkkopalvelut.fi), Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää.

11
Rätt att
begära att
en uppgift
rättas

En person har rätt att begära att en felaktig uppgift rättas. Begäran om rättelse ska riktas till Anne
Rémy (anne.remy@kirkkopalvelut.fi), Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää.

12
Övriga
rättigheter
med anknytning
till
behandling av
personuppgifter

