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Registrets namn

Register över anordnare av examen gällande växtskyddsmedel
Allmän beskrivning av registret

Säkerhets- och kemikalieverket ska säkerställa att det ordnas examina som
gäller växtskyddsmedel för professionella användare och distributörer av samt
rådgivare för växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket godkänner på
ansökan examensanordnare som sammanställs i detta register.
Registeruppgifterna samlas in av examensanordnare i samband med
tillståndsansökningar.
Registret över examensanordnare förs enligt lagen om växtskyddsmedel
(1563/2011, 35 §) för tillsynsändamål. En del av registeruppgifterna publiceras
med den registrerades uttryckliga samtycke på Tukes webbplats på
www.tukes.fi/sv/vaxtskyddsutbildning-och-examen. Syftet med det
offentliggjorda registret är att informera och betjäna personer som ska avlägga
en examen som gäller växtskyddsmedel (1563/2011, 17 §). I registret kan
personen söka examensanordnare som godkänts av Tukes till exempel enligt
ort eller utbildningstema.
Grund för personregistret

Efterlevnad av den lagstadgade skyldigheten
Personuppgiftsansvarig

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Semaforbron 12 B
00520 Helsingfors
kirjaamo(at)tukes.fi
tfn 029 5052 000 (växel)
Kontakt i dataskyddsfrågor

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
tietosuoja(at)tukes.fi
kirjaamo(at)tukes.fi
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 Helsingfors (Böle ämbetscentral)
tfn 029 5052 000 (växel)
tukes.fi/sv/dataskydd

Personuppgifter som behandlas i registret

Personbeteckning; Språkkunskaper; Namn; Adress; Telefonnummer; Epostadress; Arbetsgivare;
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Syftet med behandling av personuppgifter
Personbeteckning: individualisering av person; Namn: individualisering av person,
delgivning, kommunikation; Adress; delgivning, kommunikation; Språkkunskaper:
val av kontaktspråk; Telefonnummer: kommunikation, inhämtning av
tilläggsinformation; E-postadress: delgivning, kommunikation; Arbetsgivare:
specificering av personens individualiseringsuppgifter (namn);
Förvaringstid för personuppgifterna

Uppgifterna förvaras enligt lagen om växtskyddsmedel så att de avförs
två år efter det att godkännandet av aktören i fråga har upphört att gälla (Lag
om växtskyddsmedel 35 §). Uppgifterna uppdateras på basis av nya tillstånd,
begäranden om rättelse och avföranden från registret.
Regelmässiga och andra informationskällor
Den person som ska registreras; Den juridiska person som ska registreras;
Regelmässigt utlämnande
Nej
Överföring av personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer
Nej
Personuppgifternas mottagargrupper
Användare av webbtjänsten, beställare av begäran om information
Rätt till insyn
Den registrerade kan kontrollera hos Tukes om hens personuppgifter finns i Tukes
register och har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns i registret (den
registrerades rätt till insyn i uppgifterna). Den registrerade kan begära rättelse av
inexakta och felaktiga uppgifter.
Rätt till radering av uppgifter
Den registrerade har inte rätt att få den personuppgiftsansvarige att radera
personuppgifterna, eftersom behandlingen behövs för att fullgöra en lagstadgad
skyldighet, för att utföra en uppgift som gäller allmänt intresse eller för att utöva
offentlig makt.
Rätt till begränsning av behandlingen
Den registrerade kan kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas om
hen bestrider sina uppgifters korrekthet tills Tukes har säkerställt att uppgifterna är
korrekta.
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Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade i Tukes register har inte rätt att överföra uppgifter från ett
system till ett annat.
Rätt att göra invändningar

Den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av sina
personuppgifter.
Automatiserade enskilda beslut och profilering

I Tukes register används inte enbart automatiserade enskilda beslut eller
profilering.
Anmälan om personuppgiftsincidenter till den registrerade

Om en personuppgiftsincident sannolikt medför en hög risk för den registrerades
rättigheter och friheter, ska Tukes utan oskäligt dröjsmål underrätta den
registrerade om personuppgiftsincidenten.
Påföljder för att inte lämna uppgifter

Om en person inte lämnar uppgifterna kan personen inte godkännas som
examensanordnare.
Rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade kan anföra klagomål till dataombudsmannen om hen anser att
behandlingen av hens personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen.
Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå:
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, 00520
Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521
Helsingfors E-post:
tietosuoja@om.fi
Växel: 029 56 66700
http://tietosuoja.fi/

