Tietosuojaseloste seurakuntavaalien vaalikoneen ehdokastiedoista
SV: Dataskyddsbeskrivning för kandidatuppgifterna i församlingsvalets
valkompass
1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Kyrkostyrelsen (FO-nummer 0118950–3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen(at)evl.fi
Kontaktperson:
Lari Lohikoski
Södra kajen 8, 00130 Helsinki
tfn 050 346 9041, lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?
Personuppgifter för kandidater i församlingsvalet behandlas i den valkompasstjänst som
publiceras på nätet på adressen https://www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen.
Utifrån kandidatuppgifterna och kandidaternas svar kan väljaren bekanta sig med
kandidaterna i församlingsvalet. Kandidaten beslutar om att offentliggöra sina uppgifter när
hen använder valkompassen. I kandidaternas uppgifter visas endast sådan information som
angetts av kandidaten själv.
Från valresultattjänsten överförs id, namn, information om kandidaten är sittande
förtroendevald, mer exakt bostadsort om den angetts, yrke, kandidatnummer, e-postadress.

3. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för
behandlingen?
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är artikel 6.1.f i EU:s allmänna
dataskyddsförordning, enligt vilken den personuppgiftsansvariges berättigade intresse
grundar sig på den registrerades ställning som kandidat i församlingsvalet och kandidatens
eget beslut att offentliggöra informationen.

4. Vilka slags personuppgifter behandlas?
Valkompassen innehåller uppgifter om de personer som registrerat sina uppgifter i
valkompassen.
De uppgifter som lagras är kandidatens för- och efternamn, ålder, bostadsort, rang eller yrke
eller befattning, kön, kandidatnummer, församling, valmansföreningens namn, kandidatens
svar på bakgrundsfrågorna och kandidatens svar på frågorna i kandidattestet.

Från valresultattjänsten överförs id, namn, information om kandidaten är sittande
förtroendevald, mer exakt bostadsort (om den angetts), yrke, kandidatnummer, epostadress.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?
Kandidaten registrerar själv den information som publiceras i valkompassen. Att fylla i
valkompassen är frivilligt och det är ingen förutsättning för församlingsvalskandidaturen.
Från valresultattjänsten överförs id, namn, information om kandidaten är sittande
förtroendevald, mer exakt bostadsort (om den angetts), yrke, kandidatnummer, epostadress.
Församlingarna matar in de egna kandidaternas uppgifter i valresultattjänsten. Uppgifter om
kandidaterna erhåller församlingen från stiftelseurkunderna (enligt 15§ i kyrkans valordning)
för de valmansföreningar som nominerat kandidaterna och därtill bifogade
samtyckesblanketter, samt från församlingens valnämnd.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?
Uppgifterna i valkompassen finns tillgängliga online fram till 31.12.2023. Efter att
valkompassen stängt arkiveras kandidatens svar permanent för arkiv- och forskningsbruk
samt mediers behov.

7. Vart utlämnas uppgifterna?
Kandidaternas uppgifter och svaren i valkompassen finns tillgängliga för alla på nätet på
adressen https://www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen
Den bakgrundsinformation som kandidaterna matat in i valkompassen samt svaren på
frågorna i kandidattestet kan användas i analys, statistik, kommunikation samt lämnas ut för
forskningssyfte eller till medier.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?
Uppgifterna i valkompassens databas överförs inte utanför EU/EES.

9. Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att veta och besluta om hur dina personuppgifter behandlas.
Som person vars uppgifter registrerats har du rätt att:
‒ begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
‒ begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot deras
behandling samt rätten att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig
‒ återkalla ditt samtycke till de delar behandlingen baseras på ditt samtycke
‒ lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om du anser
att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den rättsliga grunden och syftet med behandlingen av uppgifterna kan dock begränsa din
möjlighet att utöva ovan nämnda rättigheter.
Hur kan du utöva dina rättigheter?
Du kan lämna en begäran om att få utöva dina rättigheter genom att kontakta din
församling. Samtidigt får du personlig vägledning och råd om att utöva dina rättigheter.
Ärendehanteringen måste alltid göras personligen, så var beredd att bevisa din identitet.

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och
dataskyddsombudet
Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
Kontakt till Kyrkostyrelsens dataskyddsombud:
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

