REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
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Laatimispäivä 18.9.2015, päivitetty
5.2.2016

1
Rekisterin pitäjä

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
5
Rekisterin tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Nimi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Osoite
PL 66, (Opastinsilta 12 B), 00521 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puhelinvaihde 029 5052 000, kirjaamo@tukes.fi
Nimi
Anna-Maija Hämäläinen (rekisterin ylläpito), Kristian Salmi (tietosuojavastaava)
Osoite
PL 66, (Opastinsilta 12 B), 00521 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 029 5052 000 (Hämäläinen), etunimi.sukunimi@tukes.fi

Tuholaistorjunnan yritysrekisteri
Kemikaalilain mukainen Tukesin tutkinto- ja yritysrekisteri ammattimaista
tuholaistorjuntaa suorittavan toiminnanharjoittajan yritysilmoituksen tekemiseksi
(599/2013, 17 § ja 44 §).
Rekisteriin tallennetaan kemikaalilain mukaisiin ilmoituksiin liittyviä yritystietoja ja
tuholaistorjunnan vastuuhenkilön tietoja.
Rekisteriin tallennettavat tiedot: tuholaistorjuntayrityksen nimi, Ytunnus/henkilötunnus, yrityksen posti- ja käyntiosoite, postinumero ja -toimipaikka,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-osoite, tuholaistorjunnan vastuuhenkilön
nimi, laskutusosoite.
Yritys toimittaa tiedot kirjallisena Tukesiin. Rekisteritietoihin päivitetään
vastuuhenkilön vaihtumiset, tietojen oikaisut ja täydennykset sekä rekisteristä
poistot.
Tietojen muutospyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjille kirjallisina: Tukes / Kirjaamo,
PL 66, 00521 Helsinki; kirjaamo@tukes.fi.
Rekisteröintitietojen osittainen julkistaminen Tukesin www-sivuilla perustuu rekisteröitykohtaiseen suostumukseen.
Tietoja luovutetaan pyydettäessä sen mukaisesti, mitä viranomaisten julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään. Henkilötietoja, jotka ovat salassa pidettäviä,
ei luovuteta ulkopuolisille. Päätöksen muiden kuin salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta tekee asianomainen viranomainen (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto,
biosidiryhmä).
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8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa, mitä ja miten tietoja on rekisteriin tallennettu
(Henkilötietolaki 523/1999, 26─28 §).
Ei siirretä.
Tukesin www-sivuilla julkaistavat tiedot ovat luettavissa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Julkaistaviin tietoihin on rekisteröitykohtainen nimenomainen suostumus (Henkilötietolaki 23 §).
A) Manuaalinen aineisto
Yritysilmoitusta tekevä toimittaa Tukesiin täytetyn ilmoituslomakkeen sekä sen liitteet. Manuaalisesti tietoja käsitellään kyseisen asian käsittelyn yhteydessä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot siirretään tuholaistorjunnan yritysrekisteriin manuaalisesti. Rekisterin tietoja
voivat päivittää ja muuttaa vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta määritellyt
henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Tukesin työtilat,
joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja.
Osa tiedoista (yrityksen nimi, vastuuhenkilön nimi) julkistetaan Tukesin www-sivulla
tuholaistorjunnan yritysrekisterissä, jos yritys ja vastuuhenkilö antavat siihen
nimenomaisen luvan. Yrityksen nimi ja muut tiedot poistetaan rekisteristä, jos
yrityksen tuholaistorjuntatoiminta lopetetaan.
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