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Registrets namn

Skade- och olycksinformationsregister (VARO)
Allmän beskrivning av registret

I Tukes VARO-register samlas information in om olyckor och risksituationer i
anslutning till farliga kemikalier, naturgas, flytgas, explosiva varor och
fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar, gruvor, elanläggningar och
elutrustning, hissar och konsumenttjänster. Identifieringsuppgifter om
personer
lagras inte i registret. I olycksdata som skickats till Tukes kan till exempel
förekomma offrets personuppgifter, och detta bakgrundsmaterial arkiveras.
Registerföringen grundar sig på en uppgift som Tukes tilldelats att följa upp
och utvärdera hur säkerheten och pålitligheten förverkligas och utvecklas
(Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket 1266/2010,1 §).
För att främja förebyggandet av olyckor publiceras en del av uppgifterna.
Identifieringsuppgifter om personer publiceras inte.
Grund för personregistret

Myndighetsuppgift av allmänt intresse
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

Administrativa åtgärder; Språkkunskaper; Uppgifter om utbildning; Uppgifter
om behörighet; Hälsouppgifter; Uppgifter om brott, straff eller annan påföljd;
Arbetsgivare; Företag; Titel;
Syftet med behandling av personuppgifter
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Administrativa åtgärder: tillsynsändamål; Uppgifter om utbildning: påvisning av
behörighet; Uppgifter om behörighet: påvisning av behörighet; Hälsouppgifter:
tillsynsändamål; Titel: tillsynsändamål; Titel: kommunikation, inhämtning av
tilläggsinformation; Administrativa åtgärder: kommunikation; Ålder: uppföljning och
bedömning av säkerhet; Språkkunskaper: uppföljning och bedömning av säkerhet;
Arbetsgivare: tillsynsändamål; Uppgifter om brott, straff eller annan påföljd:
uppföljning och bedömning av säkerhet; Företag:
tillsynsändamål;
Förvaringstid för personuppgifterna
Registeruppgifterna förvaras varaktigt med stöd av Riksarkivets beslut. Material
gällande olyckor som skickats till Tukes förvaras i 20–50 år.
Regelmässiga och andra informationskällor
Medier; Övriga myndigheter; Den person som ska registreras; Den juridiska
person som ska registreras; Kontrollorgan; Verksamhetsutövare; Observationer vid
tillsyn; Företags- och organisationsdatasystemet; Tukes beslut;
Regelmässigt utlämnande
Nej
Överföring av personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer
Nej
Personuppgifternas mottagargrupper
I enlighet med offentlighetslagen och dataskyddsbestämmelserna kan uppgifter ur
registret lämnas ut till 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
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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 kan på grundval av sin personliga särskilda situation motsätta
sig behandlingen av personuppgifter som gäller hen, när behandlingen grundar
sig på fullgörande av en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller utövande av
offentlig makt som hör till den personuppgiftsansvarige. Tukes får då inte längre
behandla personuppgifterna, förutom om Tukes kan visa att det finns en
betydande och motiverad orsak till behandlingen som undantränger den
registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen behövs
för att utarbeta, framställa eller försvara yrkanden.
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 inlämnandet av anmälan om olycksfall föreskrivs i bestämmelser som gäller
olika branscher som Tukes övervakar.
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/

