
 

             Kauhavan seurakunta  

Kauhavan seurakunta  kauhavanseurakunta.fi  

Alahärmä  06 4852111  Kortesjärvi 06 4880100 

Kauhava 06 4346500   Ylihärmä 06 4823711     

 

 

TIETOSUOJASELOSTE TUOMASMESSUN VAPAAEHTOISTEN REKISTERISTÄ 

 

Rekisterinpitäjä 

Kauhavan seurakunta 

Kirkkotie 3b 

62200 Kauhava 

 

Yhteyshenkilö 

Jumalanpalvelustyö / Kauhavan seurakunnan papisto ja kanttorit 

Petra Kero 045 657 7238 

Risto Mäki 040 534 0050 

Jyrki Jormakka 040 505 7415 

Satu Linko 045 6577237 

Tarja Takala-Luostarinen 050 379 1695 

Heikki Väkiparta 050 577 1408 

Heli Turpela 050 563 3910 

Juliaana Kellokoski 050 577 1387 

Silvia Kaljurand 045 657 7236 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Mikko Tähkänen 050 5386597 

 

Rekisterin nimi 

Tuomasmessun vapaaehtoiset 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on helpottaa Tuomasmessun toteuttajia löytämään 

vapaaehtoisia avustajia sekä mahdollistamaan halukkaita pääsemään messujen tekemiseen. 

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Rekisteriin kuuluu joukko ihmisiä, jotka itse ovat ilmoittautuneet kiinnostuksensa toimia va-

paaehtoisena Tuomasmessussa. He ovat ilmoittaneet myös kiinnostuksensa eri tehtäviä koh-

taan: rukous, alttari, kolehdin kanto, tekstin luku, juontaminen, kahvin keitto, sielunhoito jne. 
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Tietolähteet 

Tiedot on kaikki saatu rekisterissä olevilta itseltään. 

 

Tietojen luovutukset 

Tiedot ovat kaikkien pappien ja kanttoreiden saatavilla yhteisessä tiedostossa seurakunnan 

palvelimella.  

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö itse toivoo tietojensa poistettavan. 

 

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 rajoitta-

mista 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 rekis-

teröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mu-

kaisia 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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