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Valmansförenings kandidats samtycke och försäkran
Församling

Valmansförening

Kandidat

Efternamn

Förnamn

Tilltalsnamnet

Födelsedatum

Titel eller yrke (högst två uttryck)

Gatuadress

Precisering av hemorten (t.ex. stadsdel eller by)

Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-postadress

Jag är ordinarie medlem i församlingsrådet mandatperioden
2019–2022
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Behandling av

Vid församlingsvalet 2022 registreras kandidaternas

uppgifter,

personuppgifter i Kandidatregistret för församlingsvalets

utlämnande av

resultattjänst. Registerbeskrivningen finns på adressen

uppgifter och

info.forsamlingsvalet.fi. Uppgifterna behandlas vid valförrättningen

samtycken

och beräkningen av valresultatet.
•

Uppgifter om min kandidatur får publiceras på kyrkans
gemensamma webbsidor och i församlingarnas egen
kommunikation. Mina uppgifter får lämnas ut i
informationssyfte till kyrkans och församlingarnas förvaltning
och till leverantörer som ansvarar för de datasystem som
används för valkommunikationen.

•

Uppgifter om min kandidatur får lämnas ut till medierna för
information om församlingsvalet.

•

Uppgifter om min kandidatur och kontaktinformation får lämnas
ut till valkompassleverantören för att bygga upp
kandidatsidorna och skapa det användarnamn som krävs för
inloggning i valkompassen. Det är frivilligt att logga in i
valkompassen och besvara frågorna. Mina uppgifter publiceras
inte, om jag inte deltar i valkompassen.

•

Mina uppgifter får lämnas ut till vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Utlämnande av kontaktuppgifter till medierna
Jag ger mitt samtycke till att mina kontaktuppgifter får lämnas
ut till medierna i samband med information om valet.
Jag ger inte samtycke till att mina kontaktuppgifter lämnas ut
till medierna för information om församlingsvalet.
Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke till att lämna ut
mina kontaktuppgifter. Återkallelse av samtycke påverkar inte
lagligheten av den behandling som skedde utifrån samtycke innan
samtycket återkallades.
Samtycke och

Jag ger mitt samtycke till att kandidera för medlemskap i

försäkran

församlingsrådet och försäkrar att jag inte har ställt upp som
kandidat för någon annan valmansförening i detta val.
Datum

Ort

Kandidatens underskrift

Skriv ut

Spara

Töm

