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Rekisterin nimi
KONTIOLAHDEN SEURAKUNNAN PALVELUSSUHDEREKISTERI
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kontiolahden seurakunnan palvelussuhderekisteritietoja käytetään palvelussuhteisten palkan ja
palkkionmaksatukseen sekä palkkalaskentatietojen vastaanottamiseen ja välittämiseen eri sidosryhmille
(mm. Verohallinto, Kela, Keva). Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksena on henkilöstö- palkka- ja
palvelussuhdeasioita koskeva suunnittelu, hoitaminen, seuranta ja tilastointi, työnantajan lakisääteisten ja
vapaaehtoisten tehtävien hoitaminen, henkilöstön työajanseuranta, palkkausjärjestelmän mukaisen
arviointiprosessin hoito sekä henkilöstön työhyvinvointi.
Palvelussuhderekisteritietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
6.1.b ja c – sekä 9.2.d artikla.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisteri sisältää tiedot seurakuntaan palvelussuhteessa olevista henkilöistä:
 palkansaajat, palkkionsaajat, työpalveluksessa ja harjoittelussa olevat henkilöt
Rekisteriin tallennetaan
 Henkilön perustiedot (mm. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot)
 Palvelussuhteen tiedot
 Maksatukseen liittyvät tiedot (mm. tilinumero, palkkaustekijät, ammattiliiton jäsenyys)
 Palkkojen ja palkkioiden maksatustiedot
 Kehitys- ja arviointikeskustelujen tiedot
 Tiedot koulutuksista
 Työajan seurantatiedot



Kirkon palkkausjärjestelmän mukaisen arviointiprosessin tiedot: palkkausjärjestelmän mukaiset
tehtävän kuvaukset ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointitiedot
Työhyvinvointikartoituksissa työyksikkö/työala, sukupuoli, ikä, tehtävä, palvelusvuodet

Tietolähteet
Rekisterin sisältämät tiedot ovat peräisin
1. asianosaiselta itseltään
2. asianosaisen huoltajalta
3. palvelussuhteeseen liittyvien päätösten tekijöiltä (Tuomiokapituli, seurakunta- ja kirkkoneuvostot,
esimies, palkka-asiamies)
4. viranomaisilta (veroviranomainen, ulosottoviranomainen, työ- ja elinkeinotoimisto, KELA, KEVA)
5. työterveyshuollosta
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Tietojen luovutukset
Palvelussuhderekisterin tietojen käsittely on edellytyksenä työnantajan lakisääteisten tehtävien
toteuttamisessa sekä henkilöstö- palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitamisessa. Näiden tehtävien
hoitamiseksi rekisterin tietoja luovutetaan viranomaisille (Verohallinto, Kela, TE-toimisto, Kirkon
työmarkkinalaitos) sekä Kirkon palvelukeskukseen, Tilastokeskukseen, tapaturmavakuutusyhtiöön
ja ammattiyhdistyksille.
Kipan teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jotka
täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.
Palvelussuhderekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteritiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
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 (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
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