ALUSTAVA SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA
Seloste tarkentuu, kun tietosuojalain ja –asetuksen soveltamisohjeet valmistuvat.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen
käsittelytoimista Savo-Karjalan Sukututkimustoimistossa
25.5.2018
Savo-Karjalan Sukututkimustoimistossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen määräyksiä
tiukimman mahdollisen tulkinnan mukaan.
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto / Ahti Kopperi
Ruoritie 11, 82500 KITEE
0500 - 229 119
ahti.kopperi@telemail.fi
www.telemail.fi/ahti.kopperi
Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Suku- ja henkilöhistoriaa koskevien tietojen kerääminen ja tallentaminen
sukututkimusrekisteriin. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvien sukukirjojen
julkaiseminen. Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston sukututkimustoiminnassa ei
tutkita eikä käsitellä elossa olevien henkilöiden henkilötietoja. Kuolleita henkilöitä
koskevia sukututkimuksia tehdään ja sukujulkaisuja tuotetaan itsenäisesti ja
toimeksiannosta. Oikeusperuste: tietosuoja-asetuksen artikla 1 kohta 1. Yrityksen
www-sivuilla ei käsitellä elossa olevien henkilötietoja. Verkkosivuston selaamisesta
kertyviä tunnistetietoja ja käyttäjien IP-osoitteita ei kerätä eikä käsitellä.
Rekisteröityjen ryhmät
Rekisteröityjen ryhmät muodostuvat toimeksiantojen mukaisista suvuista. Sukuihin
kuuluvat henkilöt puolisoineen, jälkeläisineen ja esivanhempineen. Lisäksi on
asiakasrekisteri.
Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot sekä muut sukututkimuksen kannalta
tarpeelliset henkilötiedot sekä osoite- ja muut yhteystiedot sekä kieltotiedot erillisissä
tiedostoissa. Tiedot on saatu osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta
arkistoaineistosta, painetuista lähteistä ja sukujen jäseniltä itseltään.
Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukukirjojen käsikirjoitusten pohjaaineistoiksi.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä ylläpitää sukututkimusrekisteriä. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri siirretään mahdolliselle yrityksen
uudelle omistajalle, arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.
Asiakasrekisterin tiedot hävitetään samaan aikaan kuin yrityksen tilitiedot.

Käsittelyn turvatoimet
Rekisterit suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten
mukaisesti. Aineistot sijaitsevat lukitussa tilassa, silloin kun tiloissa ei ole
henkilökuntaa. Tietojenkäsittelyn turvallisuuden takaamiseksi rekisterinpitäjä käyttää
luotettavia tietojärjestelmiä. Rekisterinpitäjän työasemalla on asianmukaiset
suojaukset. ATK-tiedostot sijaitsevat tietokoneella, jolla ei ole yhteyttä ulkoverkkoon
eikä muihin palvelimiin. Sukututkimusrekisteristä mahdollisesti otetut ylimääräiset
paperijäljenteet tuhotaan niin, etteivät ne pääse ulkopuolisten ulottuville (silputaan ja
poltetaan). Käytöstä poistetut kiintolevyt säilytetään murtosuojatussa tilassa. Tietoja ei
luovuteta sähköisessä muodossa. Kaikkiin kirjapainossa julkaisemattomiin
sukukirjoihin tulee maininta, ettei tietoja saa kopioida ja että tietoja saa käyttää vain
yksityisiin sukututkimustarkoituksiin. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka
todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta
korkean riskin toteutumisen.
Henkilötietojen jatkokäsittely
Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun kuin sukututkimustarkoitukseen.
Rekisteröidyn oikeudet
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä
tai kieltää henkilötietojensa käsittely. Poistetut tiedot sijaitsevat tulostumattomina
tiedostoina.
4. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus
henkilötietojen käsittelylle. Tällöin häntä koskevia tietoja ei luovuteta.
5. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön
vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

