Tietosuojaseloste

Rekisteri:
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Seurakuntayhtymän hautatoimiston
siunausvarauksien, hautojen hoidon,
hautaoikeuden haltijan valinnan,
laskutuksen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Rekisterinpitäjän
tiedot

Eerikinkatu 3
20100 Turku
040 341 7204
turku.kirjaamo@evl.fi

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Hanna Lehto, keskusrekisterin johtaja (puh. 040-3417262)

Tietojen
säilyttämisaika

Status hautakirjanpidon tiedot pysyvästi
Prime hautaustoimitusten tiedot pysyvästi
Hautaoikeuden haltijan valinnan ilmoitukset ja valtakirjat hautaa
koskevista asioista pysyvästi.
Haudanhoitotilauksien ja -sitoumuksien tiedot pysyvästi

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

- Varauspalvelu, jonka kautta henkilö voi varata läheiselleen
hautaamisen/tuhkauksen.
- Hautauslaskutus.
- Hautaoikeuden haltijan valinta.
- Hautahoidon tilaaminen.
- Hautapaikan luovuttaminen takaisin seurakunnalle.
- Asiakasviestintä hautaa koskevissa asioissa.

Henkilötietojen
käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Rekisterin
tietosisältö

- Vainaja- ja omaisten/asiakkaiden tiedot (Sukunimi, etunimi
sekä omaisen/tilaajan osoite, puhelinnumero, henkilötunnus)
- Hautaoikeuden haltijan valinnassa oikeudenomistajien
allekirjoitetut valtakirjat valintaan sekä sukuselvitys
oikeudenomistajista.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan jäsentietojärjestelmästä,
väestötietojärjestelmästä ja omaiselta/tilaajalta itseltään sekä
yksityisiltä hautaustoimistoilta.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietojen käsittely on aina käyttötarkoitussidonnaista.
Tiedot ovat salassapidettäviä ja käsitellään luottamuksellisina.
Tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä työssään tarvitsevat ja
joita sitoo salassapitovelvollisuus.
Tunnetuille tahoille, kuten hautaustoimistolle voidaan luovuttaa
täydentäviä tietoja myös puhelimitse silloin, kun hautaustoimisto
omaisten kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella hoitaa
hautausjärjestelyt.

Tietojen siirto
EU/ETA -alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin suojauksen periaatteet dokumentoidaan erikseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen
oikaisemista tai poistamista.

Oikeus vaatia
tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen
oikaisemista tai 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 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Tietosuojavastaava

Seurakuntayhtymän tietosuojavastaava:
Sähköposti: tietosuojavastaava.tur@evl.fi
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