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Rekisterin nimi
Lopen seurakunnan hautatoimen ja hautainhoitorahaston henkilörekisterit
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Seurakunnalla on kirkkolain 17. luvun mukainen velvoite ylläpitää hautausmaita sekä hoitaa
hautatointa. Kirkkolain 17:5§ perusteella seurakunta voi sopimuksen perusteella huolehtia
yksittäisten hautojen hoidosta omaisten laskuun.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekistereihin tallennetaan tiedot, jotka ovat tarpeellisia kirkkolain 17. luvun tarkoittamien
velvoitteiden hoitamiseksi. Tällaisia tietoja ovat mm. vainajan henkilötiedot, tieto hautaamisen
tavasta, ajankohdasta, tiedot hautaoikeuden haltijasta, tieto sovituista tai lakisääteisistä
oikeuksista tulla haudatuksi tiettyyn hautaan, sekä laskutukseen liittyvät tiedot.
Haudanhoitosopimuksiin liittyen käsitellään sopimuksen tekijän yhteystietoja ja laskutustietoja
sekä sopimuksessa sovittuja asioita.
Tietolähteet
Tiedot saadaan vainajan omaiselta/omaisilta, sekä soveltuvilta osin seurakunnan
jäsentietojärjestelmästä. Tieto hautausluvasta voidaan saada esimerkiksi vainajaa hoitaneelta
lääkäriltä.

Tietojen luovutukset
Tietojen luovutusta säätelee mm. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta.
Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot haudatuista vainajista säilytetään pysyvästi.
Hautaoikeuden haltijan tiedot säilytetään niin kauan, kuin oikeus on voimassa, sekä kohtuullisen
ajan sen selvittämiseksi, haluavatko haudan hallintaan oikeutetut jatkaa hallinta-aikaa.
Hautainhoitorahaston sopimuksiin liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain 2:10§ perusteella
kuusi täyttä kalenterivuotta sopimuksen päättymisestä.
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.
Kirkkolain ja muiden lakien säädökset voivat rajoittaa yllä kuvattuja oikeuksia.
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