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Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus 

Seurakunta 

Valitsijayhdistys 

Ehdokas Sukunimi 

Etunimet Puhuttelunimi 

Syntymäaika 

Arvo tai ammatti (enintään kaksi ilmaisua) 

Lähiosoite 

Tarkempi asuinpaikka (esimerkiksi kaupunginosa, pitäjä tai 

kylä) 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

 Olen kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston varsinainen 
jäsen toimikaudella 2019–2022 
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Tietojen käsittely, 

tietojen 

luovuttaminen ja 

suostumukset 

Seurakuntavaaleissa vuonna 2022 ehdokkaana olevien 
henkilöiden tiedot tallennetaan Seurakuntavaalien 
laskentajärjestelmän ehdokasrekisteriin. Rekisteriseloste löytyy 
info.seurakuntavaalit.fi-sivulta. Tallennettuja tietoja käsitellään 
vaalien toimittamista ja tuloksen laskemista varten.  
• Tiedot ehdokkuudestani voidaan julkaista kirkon yhteisillä 

verkkosivuilla ja seurakuntien omassa viestinnässä. Tietoni 
voidaan tiedotustoimintaa varten luovuttaa kirkon ja 
seurakuntien hallintoon sekä vaaliviestinnässä käytössä 
olevien tietojärjestelmien toimittajille.

• Tiedot ehdokkuudestani voidaan luovuttaa medialle 
seurakuntavaaleista tiedottamista varten.

• Tiedot ehdokkuudestani yhteystietoineen voidaan luovuttaa 
vaalikoneen toimittajalle vaalikoneen ehdokassivujen 
rakentamista ja vaalikonekirjautumiseen vaadittavan 
käyttäjätunnuksen toimittamista varten. Vaalikoneeseen 
kirjautuminen ja kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista 
eikä tietojani julkaista, jos en osallistu vaalikoneeseen.

• Tietojani voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista 
tutkimusta taikka tilastointia varten.

Yhteystietojen luovuttaminen medialle 

 Annan suostumuksen siihen, että yhteystietoni voidaan 

luovuttaa medialle seurakuntavaaleista tiedottamista varten. 

 En anna suostumusta yhteystietojeni luovuttamiseen 

medialle seurakuntavaaleista tiedottamista varten. 

Voin peruuttaa yhteistietojeni luovuttamista koskevan 

suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen 

ei kuitenkaan vaikuta suostumukseni perusteella ennen sen 

peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

Suostumus ja 

vakuutus 

vaaliehdokkuuteen 

Annan suostumukseni ehdokkuuteen kirkkovaltuuston/
yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi ja vakuutan, etten ole 
suostunut toisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi tässä vaalissa. 
Paikka Päivämäärä 

Ehdokkaan allekirjoitus 


	Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus



Käytettävyysraportti
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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