REGISTERBESKRIVNING
enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTERANSVARIG
Namn

Magistraterna

Postadress
Telefon
Besöksadress
PERSON SOM SKÖTER REGISTERÄRENDEN ELLER KONTAKTPERSON
Namn
Telefon
Email

Pekka Kortelainen
0295 016 549
pekka.kortelainen@avi.fi

REGISTRETS NAMN
Vigselrättsregistret

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
(registrets användningsändamål)
Bestämmelser om vigselrättsregistret finns i lagen om vigselrätt
(571/2008).
Uppgifter i vigselrättsregistret får användas för att administrera och utöva tillsyn över vigselrätter och för att utreda äktenskapets giltighet.
REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL
När vigselrätt har getts med stöd av lagen om vigselrätt ska följande införas i registret:
1) namn och hemort för det samfund som ansökt om vigselrätt,
2) vigselförrättarens namn och personbeteckning eller, om sådan saknas,
födelsedatum,
3) datum för beslutet om vigselrätt, samt
4) datum för ett återkallelsebeslut och tid som återkallelsen gäller.
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När vigselrätt har getts med stöd av 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen ska
följande införas i registret:
1) vigselförrättarens namn och personbeteckning,
2) datum för beslutet om vigselrätt, samt
3) datum för ett återkallelsebeslut och tid som återkallelsen gäller.
När vigselrätt har getts med stöd av 112 eller 113 § i äktenskapslagen
ska följande införas i registret:
1) namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum för
den person som har fått vigselrätt samt tjänsteställning, yrke eller uppgift
och stationeringsort,
2) eventuella villkor för eller begränsningar i vigselrätten, samt
3) den myndighet som har gett vigselrätt, datum för beslutet om vigselrätt och datum för ett återkallelsebeslut samt beslutens innehåll och giltighetstid.
Om den vigselrätt som avses i 112 eller 113 § i äktenskapslagen har knutits till en viss tjänst, befattning eller uppgift, ska följande införas i registret i stället för det som föreskrivs i 3 mom. 1 punkten:
1) namn och hemort för den myndighet eller sammanslutning som har
fått vigselrätt, samt
2) tjänst, befattning eller uppgift som vigselrätten har knutits till.

NORMALA KÄLLOR
Uppgifter fås ur beslut om vigselrätt som beviljats en medlem av ett registrerat religionssamfund på ansökan av samfundet, beslut om vigselrätt
som beviljats av magistrater, beslut om vigselrätt som beviljats av utrikesministeriet och undervisningsministeriet, som införs i registret.
NORMALT OCH ANNAT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Uppgifterna i registret är offentliga. Offentliga eller privata samfund
som fortlöpande behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål kan med tillstånd av magistraten få tillgång till dem via teknisk anslutning.
PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET
Uppgifterna i vigselrättsregistret har skyddats med hänsyn till datasäkerheten på det sätt som förutsätts i lagen.
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