TIETOSUOJASELOSTE
Harjavallan seurakunnan Hautaus- ja puistotoimi
1) Rekisterinpitäjä
Harjavallan seurakunta, Y-tunnus 0132588-6
Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta
Seurakunnan yhteyshenkilö: tuomo.lindgren@evl.fi
2) Yhteyshenkilö
Kirkkoherra Tuomo Lindgren
3) Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

4) Rekisterin nimi
Innofactor Prime hautakirjaohjelma
Haudankaivuupäiväkirja
Hautaluettelo
5) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
c. Lakisääteinen velvoite: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi.
e. Yleinen etu: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
f. Oikeutettu etu: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen
osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
6) Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Innofactor Prime hautakirjaohjelma (vaatii sisäänkirjautumisen
henkilökohtaisilla tunnuksilla)
Rekisteröitynä on vainajan koko nimi, henkilötunnus, kuolinaika, siunauspäivä,
hautaustapa, hautapaikka, mahdollisuuksien mukaan haudan haltija ja hänen
yhteystietonsa.
Haudankaivuupäiväkirja (Excel-taulukko, ei sisällä henkilötunnuksia)
Rekisteröitynä on vainajan koko nimi, siunauspäivä ja siunaava hlö,
hautaustapa, hautapaikka ja hautausaika.
Hautaluettelo (kirjat 2kpl alueet 1-10 ja 12-20, tiedot eivät sisällä
henkilötunnuksia) Rekisteröitynä on vainajan nimi, hautapaikka/paikat
7) Tietolähteet
Varauslistat tai muu ev. lut. seurakunnan jäsen ja ei ev. lut. seurakunnan
jäsen, erillinen ilmoitus (eli kirkkoherranviraston kautta)

8) Tietojen luovutukset
Tietoja käsittelevät toimensa puolesta puutarhuri ja hänen sijaisensa.
Tietoja (vain vainajan nimi ja hautapaikka) luovutetaan kolmannelle
osapuolelle (esim. hautakivien toimittajille) vasta kun omaiset ovat olleet
heihin yhteydessä. Tietoja luovutetaan tarvittaessa myös sukututkijoille ja
omaisille tilanteissa, joissa tieto hautapaikasta on kadonnut.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen
Hautalistakirjat ja varauksen vahvistuspaperit lukollisessa laatikossa.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kaikki tiedot ovat kirkkoverkon tai IT-aluekeskuksen palvelimilla salasanalla
suojattuna, Innofactor Prime erillisellä salasanalla suojattuna.

10) Henkilötietojen säilytysaika
Vainajien tietoja ei poisteta, vaikka hautapaikka luovutettaisiin ja kivi
poistetaan.
11) 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

