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Rekisterinpitäjä

Nimi

Rovaniemen seurakunta
Osoite

Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

016- 335511, rovaniemi.seurakunta(at)evl.fi
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Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Antti Jääskeläinen
Osoite

Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 – 5012144, antti.jaaskelainen(at)evl.fi
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Kristiina Harjuautti, Oulun tuomiokapituli, PL 85, 90101 Oulu, kristiina.h.harjuautti(at)evl.fi,
Tietosuojavastaava 040 - 755 2650
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Rekisterin nimi

Innofactor Prime – asiakasrekisteri (hautatoimi, ilmoittautumiset, rippikoulu, myyntireskontra)
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Hautatietojärjestelmä: Hautatoimenlaki 5 luku, 12 § hautarekisteri. Hautausmaan ylläpitäjän on
Henkilötietojen
pidettävä rekisteriä, josta ilmenee vainajan sukunimi, syntymäaika tai henkilötunnus,
käsittelyn tarkoitus kuolinaika, hautaamis ajankohta,hautaamistapa, haudansijainti.
ja peruste
Ilmoittautumisjärjestelmä seurakunnan järjestämiin tapahtumiin ja rippikoulujen hallinta
Myyntireskontra
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Rekisterin
tietosisältö

Hautatietojärjestelmä: Hautojen, vainajien, hautojen haltijoiden ja haudanhoitojen tiedot
Ilmoittautumisjärjestelmä: Tilaisuuksien ja osallistujien tiedot, rippikoulujen tiedot
Myyntireskontra: Asiakastiedot, laskut, suoritukset ja perintätiedot
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Hautatietojärjestelmä: Haudanhoitoihin liittyvät asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Ne
Säännönmukaiset voivat olla myös esim. kuolinpesäntiedot, jos hoito maksetaan kuolinpesästä. Vainajatiedot
tietolähteet
saadaan omaisilta, hautaustoimistoista, väestörekisteristä sekä sairaalasta, sillä sieltä tulee
lupa hautaamiseen.
Ilmoittautumisjärjestelmä: Tiedot saadaan asiakkailta itseltään.
Myyntireskontra: Oma toiminta
Osoitetiedot voidaan hakea Kirjurista (seurakuntien väestörekisteri).
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Hautatietojärjestelmä: Kirkollisissa uutisissa ilmoitetaan lehdessä vainajan syntymä- ja
kuolinaika (ei hetu), hautausmaa ja siunannut pappi (tieto tulee meiltä). Tarkistetaan
muistomerkkien toimittajien tekemästä hautamuistomerkkisuunnitelmasta vainajan nimi,
syntymä- ja kuolinaika.
Ilmoittautumisjärjestelmä: Tilaisuuden järjestäjä ottaa osallistujalistan tilaisuutta varten.
Rippikoulujen osallistumistiedot lähetetään Kirjuriin.
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Hautatietojärjestelmä: Varastoituna hauta- ja puistotoimiston lukituissa tiloissa. Osa vielä
kassakaapissa ja osa arkistoituna pääarkistoon.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot suojattu käyttöoikeuksilla sekä käyttäjätunnuksilla.
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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 henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia
muutoksenhakukeinoja.
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Hautatietojärjestelmä: Tiedot säilytetään pysyvästi

Tietojen
säilyttämisaika

Ilmoittautumisjärjestelmä: Säilytetään kaksi vuotta tilastojen muodostamisen ja reskontran
vuoksi.

Myyntireskontra: Kirjanpidollista aineistoa säilytetään 10 vuotta
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Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 566 6700,
Kansallinen
tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi
valvontaviranomainen
yhteystietoineen

