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Registrets namn
Kemikalieproduktregistret
Allmän beskrivning av registret
Ett produktregister enligt kemikalielagen med information om farliga kemikalier
som finns på marknaden i Finland. En verksamhetsutövare som ansvarar för att
släppa ut en farlig kemikalie på marknaden eller för användning i Finland ska
lämna uppgifterna om kemikalien till Säkerhets- och kemikalieverket.
Giftinformationscentralen använder uppgifterna för att ge skötselråd vid
förgiftningsfall. Räddningsverken använder uppgifterna vid olyckor.
Tillsynsmyndigheterna (KEM-enhetens övervakare, arbetarskydds- och
miljöskyddsmyndigheterna) använder uppgifterna i myndighetsverksamheten och
statistikföringen. Som personuppgifter i registret finns verksamhetsutövares
kontaktpersoners namn, e-post och telefonnummer. Registret förs med stöd av
kemikalielagen (599/2013, 22 §). Registeruppgifter kan också användas för
information och kommunikation.
Grund för personregistret
Efterlevnad av en lagstadgad skyldighet
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
Namn; E-postadress; Telefonnummer; Företag;
Syftet med behandling av personuppgifter
Telefonnummer: kommunikation, inhämtning av tilläggsinformation; Namn:
individualisering av person,
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delgivning, kommunikation; E-postadress: delgivning, kommunikation; Företag:
specificering av personens individualiseringsuppgifter (namn);
Förvaringstid för personuppgifterna
Kontaktpersonsuppgifterna kommer från kunddatabasen och uppdateras när
uppgifter i databasen ändras. Företaget för in användarna av KemiDigi i systemet.
Uppgifterna om företagets användare uppdateras av företaget.
Kontaktpersonsuppgifterna förvaras så länge som personerna finns angivna som
kontaktpersoner i kunddatabasen, och uppgifterna om användarna förvaras tills
företaget raderar uppgifterna om användaren i KemiDigi-systemet.
Regelmässiga och andra informationskällor
Den juridiska person som ska registreras;
Regelmässigt utlämnande
Med stöd av 17 § 3 mom. i kemikalielagen (599/2013) och artikel 45 i CLPförordningen (1272/2008) ges uppgifter till giftinformationscentralen. Med stöd av 52
§ i kemikalielagen (599/2013) har Tukes rätt att lämna ut sekretessbelagda
uppgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,
Livsmedelssäkerhetsverket och myndigheter som avses i 6 § i lagen om transport
av farliga ämnen när dessa utför tillsyn enligt lag samt tillsynsmyndigheter i andra
EU-länder för övervakning av Europeiska unionens kemikalielagstiftning. Trots
sekretessbestämmelserna får uppgifter även lämnas ut till åklagaren och polisen för
att förebygga och utreda brott. Med stöd av 51 § i kemikalielagen har Tukes rätt att
lämna ut uppgifter som Europeiska unionens kemikalielagstiftning och de
internationella avtal som Finland har godkänt kräver till de EU-organ, internationella
organisationer och samarbetsstater som lagstiftningen eller avtalen förutsätter.
Artikel 45 i CLP-förordningen (1272/2008) ger rätt att lämna ut uppgifter till
medlemsstaten för att göra en statistisk analys så att man kan fastställa till vilka
delar riskhanteringsåtgärderna kan behöva förbättras.
Överföring av personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer
Nej
Personuppgifternas mottagargrupper
Alla som har tillgång till internet kan se de offentliga uppgifterna samt beställare av
begäran om information. Olika myndigheters och internationella organisationers rätt
till informationsåtkomst, se övriga utlämningar av uppgifter.
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
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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.
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 anmälan inte har gjorts får kemikalien inte släppas ut på marknaden i
Finland. Att inte lämna kontaktpersonens namn har inga konsekvenser.
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 Epost: tietosuoja@om.fi
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