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PARALLELLA MEDLEMSREGISTER I FÖRSAMLINGARNA
Kyrkböckerna utgörs enligt kyrkolagen av kyrkans gemensamma medlemsregister (nedan Kirjuri) och
de manuellt förda kyrkböckerna. Andra system eller register som eventuellt upprätthålls vid sidan av
Kirjuri och de manuella kyrkböckerna och som används för medlemsregisterändamål är inte sådana
kyrkböcker som avses i kyrkolagen. I och med att Kirjuri togs i bruk 2013 skulle församlingarnas och
centralregistrens tidigare personregister, som var parallella med Kirjuri, sluta användas.
Rättslig grund för användning av medlemsdata
Den rättsliga grunden för behandling av medlemsdata som lagras i kyrkböcker föreskrivs i kyrkolagen,
där det sägs att uppgifterna i kyrkböckerna används i församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas
egen verksamhet och förvaltning samt för att utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som kyrkans medlemmar har. Eventuella parallella medlemsregister i församlingarna eller centralregistren
nämns inte i kyrkolagen, vilket betyder att det inte finns någon lagligt rättsgrund för att behandla sådana
medlemsdata.
EU:s allmänna dataskyddsförordning, som ska tillämpas från maj 2018, förutsätter att det i förordningen
eller den nationella lagstiftning som kompletterar den finns en lagstadgad rättsgrund för behandling av
personuppgifter. En församling eller ett centralregister som fortsättningsvis parallellt med Kirjuri använder ett annat medlemsregister ska själv definiera den rättsgrund enligt artikel 6 och 9 i dataskyddsförordningen som krävs för behandling av personuppgifter. Om det inte finns någon sådan rättsgrund
strider det mot dataskyddsförordningen att föra det parallella personregistret.
Församlingens och centralregistrets skyldighet att anpassa sitt underhåll av medlemsregister efter
dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen förutsätter att personuppgifter behandlas lagenligt och att man vidtar ändamålsenliga åtgärder för att trygga datasäkerheten vid behandlingen. Kyrkolagen fungerar som rättsgrund för
behandling av Kirjuri och manuellt förda kyrkböcker och Kyrkostyrelsen har med stöd av kyrkolagen
utfärdat bestämmelser om dataskydd för denna behandling. Dataskyddsförordningen och kyrkolagen ska
iakttas i registerföring av medlemsdata. Därför går det inte längre att registerföra medlemsdata i parallella system.

Med stöd av redogörelsen ovan uppmanar Kyrkostyrelsen kraftigt att man avstår från eventuella parallella medlemsregister som upprätthålls vid sidan av de kyrkböcker som avses i kyrkolagen.
I och med dataskyddsförordningen blir också församlingarna skyldiga att utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgift är dels att ge råd om hur man i verksamheten följer dataskyddsförordningen, dels att övervaka att den registeransvariga följer kraven och skyldigheterna i förordningen. Församlingar och centralregister kan också diskutera innehållet i det här cirkuläret med sitt eget dataskyddsombud.
Närmare information ger registerdirektör Sanna Vuohelainen, e-post sanna.vuohelainen(at)evl.fi.
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