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Nurmeksen Seurakunta
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Yhteyshenkilö
Nurmeksen Seurakunnan talouspäällikkö
Riitta Taskinen
Ikolantie 3, 75530 Nurmes
p. 050 3864928
riitta.taskinen@evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava/Itä-suomen it-aluekseskus
PL 1064
70101  KUOPIO
p. 040 4848222
tietosuojavastaavaa.iita@evl.fi

Rekisterin nimi
Hautatoimen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Hautaustoimeen liittyvien asioiden hoito.  Oikeusperusteena ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys
ja hautaustoimilaki, lisäksi myös henkilön tai omaisten suostumus. Rekisterinpitäjän laki-
sääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Vainajat ja omaiset/asiakkaiden tiedot.

Etunimi, sukunimi,  kuolinpäivä, siunauspäivä, hautauspäivä, hautaustapa, hautapaikan
sijainti, kirjoillaolotieto, uskontokunta, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnu-
mero, siviilisääty, hautaoikeuden haltijan valinnassa oikeudenomistajien allekirjoitetut val-
takirjat sekä sukuselvitystiedot.

Tietolähteet



Tiedot saadaan jäsentietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja omaisilta/tilaajalta it-
seltään,  virkatodistuksista/sukuselvityksistä, jotka saadaan Kirjuri-järjestelmästä ja van-
hoista kirkonkirjoista sekä yksityisiltä hautaustoimistoilta.

Tietojen luovutukset
Henkilötietojen käsittely on aina käyttötarkoitussidonnaista. Tietoja käsittelevät vain ne,
jotka niitä työssään tarvitsevat ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Tunnetuille tahoille, ku-
ten sosiaalitoimi ja  hautaustoimistoille voidaan luovuttaa täydentäviä tietoja myös puheli-
mitse silloin, kun hautaustoimisto/sosiaalitoimisto omaisten kanssa tekemänsä sopimuk-
sen perusteella hoitaa hautausjärjestelyt.

Vainajan nimi, ikä ja uskontokunta omaisten suostumuksella lehtiin, kotisivulle ja kirkossa
luettavaksi..

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

· Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tiedon korjaamista pyydetään
kirjallisesti saapumalla kirkkoherranvirastoon Ikolantie 3, 75530 Nurmes

· Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoitta-
mista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

· Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oi-
keus peruuttaa suostumus, milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen pe-
rusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

· Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos re-
kisteröity 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


