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Rekisterin nimi
Hautaoikeuden luovutus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Joroisten seurakunnalle palautuvien hautojen oikeuksien luovutus lomake
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus, suostumuksen
voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla peruuttamisesta rekisterinpitäjälle.
Jos tapahtumaan liittyy laskutusta, niin tietojen käsittelyn oikeusperusteena on laskutukseen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisterissä käsitellään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat täyttäneet verkkolomakkeen.

Kerättävät tiedot:
Kyselyssä
Hautatunnus* ja haudan vainajat, sekä tiedot hautamuistomerkin luovuttamisesta ja muiden osapuolten kuulemisesta.
Lisäksi kysytään haudan luovuttajan tiedot: nimi, henkilötunnus*, osoite postinumero ja
postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti*.
*tiedot eivät pakollisia
Automaattisesti kerättävät tiedot
Lomakkeen täyttämisen alku- ja loppuaika.
Lisäksi kirkon postijärjestelmässä olevien seurakunnan työntekijöiden osalta sähköpostiosoite ja nimitiedot.

Tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään.
Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on käsittelyn mukaan tarpeellista.
Kyselyissä tietojen poistaminen tehdään sen jälkeen, kun toimet on tehty. Kyselyjen tuloksia voidaan säilyttää kauemminkin, jolloin tiedot anonymisoidaan, niin ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.
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

