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Rekisterinpitäjä
Akaan seurakunta, Sontulantie 1, 37800 Akaa. Hautauspalvelut.
Yhteyshenkilö
Seurakuntapuutarhuri Paula Pastell, Sontulantie 1, 37800 Akaa, p.040 5873 729,
paula.pastell@evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen, PL 226, 33101 Tampere, p. 050 300 6306,
jukka.nyrhinen@evl.fi
Mika Akkanen mika.akkanen@evl.fi puh. 050 44 11 567
Rekisterin nimi
Hautatoimen rekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohdan mukainen peruste; jos kyse arkaluonteisesta
tiedosta, niin lisäksi jokin 9 artiklan 2 kohdan mukainen peruste. Rekisteröity on antanut
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
kirkkolaki 17 luku, kirkkojärjestys 17 luku ja hautaustoimilaki
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosuojasisältö
Hautaus- ja hautojen hoitoasiakkaat. Tietosisältönä etu- ja sukunimet, osoitteet,
sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, henkilötunnukset ja sukulaisuussuhde haudattavaan.
Tietolähteet
Henkilötietoja saadaan asiakkailta itseltään, vainajan omaisilta, hautaustoimistoilta sekä
sairaalan antamista hautausluvista. Erilaisista ohjelmista mm. kirjurista,
väestötietojärjestelmästä.
Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta
Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään arkistosuunnitelman mukaisesti
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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 henkilötietojen käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tämän oikeuden käyttämin ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66 700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

