
Selvitys sukututkimusrekisteristä 

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, 
että se noudattaa tietosuoja-asetuksen asettamia periaatteita ja säännöksiä. Tästä syystä sukututkijan tulee toimittaa 
sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste tai muu vastaava asiakirja, joka osoittaa tietosuoja-asetuksen 
vaatimusten mukaisen toiminnan ja siten samalla mahdollisen tietojen luovuttamisen edellytysten olemassaolon. 
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus dokumentoida henkilötietojen käsittelyä ja informoida sukututkimusrekisteriin 
rekisteröityä henkilöä henkilötietojen käsittelystä. Kun kyse on tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta 
sukututkimuksesta, sukututkijalla on osoitusvelvollisuus sen suhteen, että hän toiminnassaan noudattaa 
asetuksen säännöksiä. 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen verkkosivuosoite

2. Miksi henkilötietoja käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

3. Kuvaus siitä, mitä sukua tai sukuja tutkitaan

4. Mitä henkilötietoja sukututkimusrekisteriin tallennetaan?

5. Mistä lähteistä henkilötiedot kerätään?

6. Miten käsitellään elossa olevien henkilöiden tietoja? Miten sukututkimustiedot tallennetaan ja miten
niiden tietoturvasta huolehditaan? (Kuvattava lyhyesti, minkälaisia teknisiä tai muita suojatoimia käytetään
sen varmistamiseksi, että tietoja käsitellään asianmukaisesti.)

7. Miten sukututkimusrekisteristä informoidaan elossa olevia henkilöitä? Onko informoitu
rekisteröityjen oikeuksista?

8. Miten toteutetaan elossa olevien henkilöiden oikeus tietojen korjaamiseen ja oikeus vastustaa
tietojen käsittelyä?

9. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

10. Minne tietoja luovutetaan? (Kuvattava lyhyesti tahot tai tarkoitukset, joihin tietoja on mahdollisesti
tarkoitus luovuttaa sukututkimusrekisteristä.)

Rekisteröidyllä tulee olla oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle ja oikeus, milloin 
tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen. 
Lisää informointivelvoitteesta tietosuojavaltuutetun sivuilla:
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
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