YLÄ-SAVON EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
TIETOSUOJASELOSTE HAUTAUSPALVELUIDEN ASIAKASREKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjä
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän Hautauspalvelut.
Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi
044 7335 201
Yhteyshenkilö
Riitta Kaasinen, palvelupäällikkö
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä
Riistakatu 11b, 74100 Iisalmi
p. 040 5283 140, riitta.kaasinen@evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.iita@evl.fi
Rekisterin nimi
Hautauspalveluiden asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Velvoite on hautaustoimilain 12§ ja 20§ hautarekisteri ja tuhkauksen rekisteröinti. Rekisteriin
voidaan lisätä vainajatietojen lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. b ja 1.f
kohtiin (sopimukseen/oikeutettuun etuun) perustuen haudanhaltijan tiedot sekä asiakastiedot hautausta, laskutusta sekä haudanhoitoa varten.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Vainajan tiedot: nimi, syntymäaika/henkilötunnus, kuolinaika, hautaamisajankohta, hautaamistapa, haudan sijainti, tuhkaamisajankohta. Haudan haltijan tiedot / asiakkaan tiedot:
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tiedot kirjataan Prime-hautaohjelmaan.
Tietolähteet
Vainajatietoja saadaan omaisilta sekä hautaustoimistoilta. Evankelisluterilaisten sekä muiden uskontokuntien vainajien tiedot saadaan hautausluvasta ja tarkistetaan Kirjuri-jäsentieto-ohjelmasta sekä väestötietojärjestelmästä. (Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä ja Primehautaohjelmalla ei ole rajapintaa). Hautaamiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen tarkastamiseen käytetään väestötietojärjestelmää. Haudan haltijan sekä asiakkaan tiedot saadaan kyseisiltä henkilöiltä, oikeutetun edun nimissä nämäkin tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.
Henkilötietojen säilytysaika
Vainaja- sekä tuhkausrekisteri ovat pysyvästi säilytettäviä hautaustoimilain 12§ ja 20 § mukaan. Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes haudan haltija/asiakas itse muuttaa tilanteen
toiseksi tai haudan hallinta-aika päättyy. Suku voi halutessaan vaihtaa haudan haltijaa tai
asiakasta. Silloin edelliset tiedot poistetaan ja uudet kirjataan ylös. Muilta osin käytetään
Ylä-Savon seurakuntayhtymän arkistosuunnitelman mukaisia säilytysaikoja (ykn
21.5.2013/55§).
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

