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Rekisterin nimi
Kirkolliset ilmoitukset ja suostumukset
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Sunnuntain jumalanpalveluksissa kastettujen, vainajien ja avioliittoon aikovien nimien lukeminen ja kastettujen nimien kastepuuhun lisääminen sekä nimien lehdissä ja Tuusulan
seurakunnan kotisivulla julkaiseminen. Pyhäinpäivän tilaisuuksissa vainajien nimien lukeminen.
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artikla.
Kastetun vanhempien/huoltajien (aikuiskasteessa myös 12-vuotta täyttäneen oma suostumus) ja avioliittoon aikovien parien ja vainajien omaisten suostumuksella.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Tuusulan seurakunnan kastetut, avioliittoon aikovat ja vainajat.
Pyynnöstä luetaan myös muiden seurakuntien ja rekistereiden jäsenten tiedot.
Kastetuista täydelliset nimet ja kastepuuhun etunimet ja kastepäivä. Avioliittoon aikovista
täydelliset nimet ja vainajista täydellinen nimi, ikä ja kotikylä. Vainajista lehteen menee vain
nimi.
Kirkollisia ilmoituksia ja suostumuksia ei ylläpidetä käytön jälkeen.
Tietolähteet

Kasteen rekisteröintilomakkeessa olevan tiedustelun mukaan, jonka vanhemmat/huoltajat
ovat täyttäneet (aikuiskastettavan oma suostumus 12 vuotta täyttäneeltä). Siunausvarauksen yhteydessä omaiselta kysytty ja ylös merkitty tieto. Avioliittoon aikovien netin asiointipalvelun kautta tullut tieto tai asiakaspalvelun yhteydessä täytetty lupalomake.
Avioliittoon aikovilta sähköpostikyselyyn saatu vastaus päivämäärästä. Kastettujen ja vainajien osalta tieto tulee joskus papin välittämänä.
Tietojen luovutukset
Tietoja käytetään seurakunnan omassa toiminnassa ja tietoja luovutetaan lehdille, niiden
osalta, jotka ovat siihen suostumuksen antaneet.

Henkilötietojen säilytysaika
Kirkolliset ilmoitukset ja suostumukset säilytetään 5 vuotta ja tuhotaan tietosuoja-astiaan
laittamalla tai tallennettu tiedosto poistamalla koneelta. Kasteen rekisteröintipaperiin merkitty tieto jää pysyvästi arkistoon.

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

