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Rekisterin nimi
Tohmajärven ev.lut seurakunnan hautaustoimen rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Seurakunnan tehtävän mukainen hautatoimen hoitaminen
- hautakirjan pito
- haudattujen luettelot
Hautaustoimeen liittyvien asioiden hoito. Oikeusperusteena ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja
hautaustoimilaki, lisäksi myös henkilön tai omaisten suostumus.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Hautaluettelot/-kortistot
- haudatun nimi
- kuolinaika ja -paikka
- syntymäaika ja –paikka
- hautauspäivä
- hautapaikka
- hautapaikan hallinta-aika
- seurakunta/kotipaikka tieto
- uskonnollinen vakaumus
- hautapaikan haltijan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero)
Tietolähteet
Seurakunnan Kirjuri-jäsenrekisteristä, hautausluvista, asiakkaalta itseltään hänen suostumuksella
siunauslomakkeella paperisena ja Katrina-kalenterijärjestelmästä.
Tietojen luovutukset
Tiedot on salassa pidettäviä (HL 12 § 7. kohta) lukuun ottamatta haudatun nimeä, syntymäaikaa,
kuolinaikaa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohdat 31, 32).
Tietoja ei luovuteta, jollei laissa toisin säädetä. Tietoja voidaan siten luovuttaa asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella suostumuksella tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan
lainsäännöksen perusteella (HL 12 §)
Henkilötietolain 11 § mukaisia arkaluontoisia tietoja ei henkilötietolain 12 § 7. kohdan perusteella luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään seurakunnan arkistonmuodostussäännössä määriteltyjen aikojen 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 (1054/1994) mukaisia
muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

