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EU:n tietosuoja-asetus ja suomen tietosuojalaki velvoittaa
Oikeus henkilötietojen tietosuojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Henkilötietojen käsittelyn on oltava
asianmukaista ja rekisterinpitäjällä on käsittelemiseen lainmukaiset perusteet. Multian seurakunta noudattaa
toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalain perusperiaatteita, joilla turvataan yksilön oikeudet henkilötietojen käsittelyn kaikissa vaiheissa koko tiedon elinkaaren ajan.
Seurakunnan palveluiden perustana ovat seurakuntalaisten tarpeet ja tietyt viranomaistoiminnot. Toimintaympäristön laaja-alaisuus ja monimuotoisuus aiheuttavat sen, että henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukaisen
käsittelyn merkitys on korostetun suuri. Mahdollisista muutoksista EU:n tietosuoja-asetuksessa (2016/679) tai
kansallisessa tietosuojalaissa ilmoitetaan aina sekä henkilökunnalle että sidosryhmille ja voimassa oleva tietoturva uudistukset tullaan julkaisemaan seurakunnan internetsivuilla.

Tietosuoja
Tavoitteena on huolehtia tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta dokumentoimalla ja ohjeistamalla henkilötietojen käsittelyn käytänteet sekä huolehtimalla käyttäjäkoulutuksesta. Tietosuoja-asetuksen mukaista ohjeistusta ylläpidetään suunnitelmallisesti tietosuojavastaavan toimiessa asiantuntijana ja neuvonantajana.
Seurakunnan toiminnassa toteutetaan tietosuojan periaatetta ja se sisällytetään jo aikaisessa vaiheessa osaksi
henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja otetaan huomioon monipuolisesti muun muassa johtamisessa, hankinnoissa, kehitystyössä sekä toimintaprosesseissa. Tietosuojan oikeanlainen toteutuminen varmistetaan myös
käyttämällä tilannekohtaisesti parhaita mahdollisia teknisiä ja riskiarvioon perustuvia ratkaisuja.
-henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä läpinäkyvästi
- henkilötietoja käsitellään suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti
- henkilötietoja kerätään käyttötarkoituksen mukainen määrä
- henkilötietojen käsittely toteutetaan täsmällisesti
- henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika
- henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatetta
- henkilötietojen käsittelystä annetaan henkilöstölle ohjeet
Multian seurakunta voi tarvittaessa rekisterinpitäjänä ulkoistaa osan henkilötietojen käsittelystä
toimeksisaajalle, henkilötietojen käsittelijälle. Sopimuskumppaneiksi valitaan vain sellaisia
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten
ja täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta. Henkilötietojen käsittelyä sisältävien hankintojen kohdalla tietosuojaan liittyvät näkökohdat huomioidaan jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelijälle annettavasta ohjeistuksesta.

TIETOSUOJA

Multian seurakunta noudattaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietoturvapolitiikkaa, jossa on
määritetty toimintaprosessi ja ohje tietoturvaloukkausten varalta. Tämän prosessin mukaista
toimintatapaa noudatetaan myös tietosuojapoikkeamia havaittaessa.
Tietosuojan toteutuminen, valvonta ja ylläpitäminen kuuluu jokaisen järjestelmien ja palveluiden käyttäjien
toimintavastuulle. Suurin osa tietosuojan toteuttamiseksi tehdystä työstä sisältyy Multian seurakunnassa työskentelevien normaaleihin tehtäviin. Tietosuojan ohjaustehtävissä ja kehittämisessä tarvitaan sen lisäksi erityisasiantuntemusta ja nimettyjä vastuuhenkilöitä.
Rekisterinpitäjän ylin johto on aina viimekädessä vastuussa kaikessa alaisuudessaan tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä, myös silloin kun käsittely on annettu tehtäväksi kolmannelle osapuolelle. Johdon tehtävänä
on määrittää, miten henkilötietoja käsitellään ja ohjeistaa kaikkia käsittelyn osapuolia, sekä valvoa käsittelyn
asianmukaisuutta. Tietosuojan vastuujärjestelyiden tulee seurata seurakunnan toiminnan mahdollisia muutoksia. Olennaista on, että tehtävien hoito on järjestetty, myös varahenkilöiden osalta.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Multian seurakunnalle on nimetty tietosuojavastaava.
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