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Rekisterin nimi
Seurakuntavaalien vaalikoneen ehdokastiedot
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Seurakuntavaalien ehdokkaiden henkilötietoja käsitellään verkossa julkaistavassa vaalikonepalvelussa osoitteessa https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi. Ehdokastietojen ja ehdokkaiden vastausten perusteella äänestäjä voi tutustua seurakuntavaalien ehdokkaisiin. Ehdokas
päättää tietojensa julkaisemisesta vaalikonetta käyttäessään. Ehdokkaiden tiedoissa esitetään vain ehdokkaan itse syöttämiä tietoja.
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla,
jonka mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ehdokkaaksi asettumiseen seurakuntavaaleissa ja ehdokkaan omaan päätökseen julkaista tiedot.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Seurakuntavaalien vaalikone sisältää tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat rekisteröityneet
vaalikoneeseen.
Rekisteriin talletetaan ehdokkaan etu- ja sukunimitiedot, ikä, asuinpaikka, arvo tai ammatti,
sukupuoli, ehdokasnumero, seurakunta, valitsijayhdistyksen nimi ja ehdokkaan vastaukset
vaalikoneen kysymyksiin.

Tietolähteet
Ehdokas tallentaa itse vaalikoneessa julkaistavat tiedot. Ehdokkaan ehdokasnumero tulee
vaalien laskentajärjestelmästä.
Tietojen luovutukset
Ehdokkaiden tiedot ja vaalikonevastaukset ovat verkossa kaikkien nähtävillä osoitteessa
http://vaalikone.seurakuntavaalit.fi.
Ehdokkaiden tietoja ja vaalikonevastauksia ei luovuteta vaalikoneesta erillisinä poimintoina
tai tiedostoina.
Kirkon omassa toiminnassa vaalikoneen tietoja käytetään ehdokkaiden analysoinnissa, tilastoinnissa ja viestinnässä siten, että yksittäisiä ehdokkaita ei voida tunnistaa.
Vaalikoneen tietokannan tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Vaalikoneen tiedot ovat nähtävillä verkossa 29.2.2019 asti. Vaalikoneen tietokannan tietoja
säilytetään kirkon omassa toiminnassa tapahtuvaa ehdokastietojen analysointia ja tilastointia varten 31.12.2019 asti.
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
(1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

