DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR KANDIDATUPPGIFTER I FÖRSAMLINGSVALETS
VALKOMPASS

Personuppgiftsansvarig
Kyrkostyrelsen (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi
Kontaktperson
Aku Sonninen
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 324 3159, aku.sonninen(at)evl.fi
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi
Registrets namn
Kandidatuppgifter i församlingsvalets valkompass
Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna om kandidaterna i församlingsvalet hanteras i tjänsten för valkompassen
på nätet på adressen https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/sv/. De röstande kan bekanta sig
med kandidaterna i församlingsvalet utifrån uppgifterna och svaren kandidaterna gett. Kandidaterna beslutar att offentliggöra sina uppgifter när de använder valkompassen. I kandidatuppgifterna ges endast den information som kandidaterna själva matat in.
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på att den registrerade ställer upp som
kandidat i församlingsvalet samt på den registrerades beslut att offentliggöra uppgifterna.
Registrerade persongrupper och datainnehåll
Församlingsvalets valkompass innehåller information om de personer som har registrerat
sig i valkompassen.
I registret sparas kandidaternas för- och efternamn, ålder, bostadsort, titel eller yrke, kön,
kandidatnummer, församling, valmansföreningens namn och de svar som kandidaterna gett
i valkompassen.

Uppgiftskällor
Kandidaterna lagrar själva den information som ska offentliggöras i valkompassen. Kandidatnumren kommer från resultatsystemet.
Utlämning av uppgifter
Kandidaternas uppgifter och svar i valkompassen kan ses av alla på adressen https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/sv/
Kandidaternas uppgifter och svar i valkompassen överlåts inte som separata urval eller filer.
I kyrkans egen verksamhet används uppgifterna i valkompassen för analys, statistikföring
och kommunikation på ett sådant sätt att enskilda kandidater inte kan identifieras.
Uppgifter ur valkompassens databas överförs inte utanför EU eller EES.
Lagringstid
Uppgifterna i valkompassen finns på nätet fram till 29.2.2019. Kandidatuppgifterna i valkompassens databas sparas för analys och statistikföring i kyrkans egen verksamhet fram till
31.12.2019.
Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att
•

av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina
personuppgifter

•

av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system
(dataportabilitet)

•

till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades
samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten
av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades

•

lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den
registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom
strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1993).
Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:
Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi/sv

