Tietosuojaseloste

Rekisteri

Seurakunnan hautaustoimen, siunausvarauksien,
hautaoikeuden haltijoiden, hautojen yhteyshenkilöiden,
hautojen hoidon ja laskutuksen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Tuusulan seurakunta

Rekisterinpitäjän tiedot

Rykmentintie 34
04300 TUUSULA
p. 09 875 690
tuusula.seurakunta@evl.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aulikki Luukkanen p. 040 484 3885

Tietojen säilyttämisaika

Status hautakirjanpido tiedot pysyvästi
Hautaoikeuden haltijoiden ja yhteyshenkilöiden nimeämiset yms. hautoja koskevat asiakirjat, pysyvästi.
Haudanhoito sitoumuksien tiedot pysyvästi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Siunausten ja hautausten varaukset
Hautaoikeuden haltijoiden ja yhteyshenkilöiden nimeämiset
Hautojen uudelleenlunastamiset
Hautaus- ja haudanhoitolaskutus, sekä siunaus- ja muistotilaisuuksiin
liittyvien tilavuokrien laskutus.
Hautausmaita, hautoja ja haudanhoitoja koskeva asiakaspalvelu.

Henkilötietojen
käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjä noudattaa lakisääteisiä velvotteitaan.

Rekisterin tietosisältö

Omaisen /asiakkaan; koko nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköposti
Hautaoikeuden haltijaa nimetessä tallennetaan haudan dokumentteihin sukuselvityksiä ja
hautaoikeutettujen allekirjoituksilla varustettu nimeämiskaavake.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kirkon jäsentietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä, omaisilta/asiakkailta, sekä hautaustoimistoilta.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot ovat salassapidettäviä ja niitä käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsitteleviä
sitoo salassapitovelvollisuus ja niiden käsittelyyn liittyy aina työtehtävä.
Tietoja voidaan luovuttaa tunnetulle taholle, kuten hautaustoimisto mikäli tämä on valittu hoitamaan hautausjärjestelyjä.

Tietojen siirto EU/ETA
- alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Dokumentoidaan erikseen

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin,
sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista ja poistamista.

Oikeus vaatia
tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin,
sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista ja poistamista.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus 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.
Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu lisäksi tehdä valitus henkilötietojen 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.029 566 6700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Tietosuojavastaava

seurakunnan tietosuojavastaava
Sähköposti; jani.sund@evl.fi

