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Rekisterin nimi
Kaivoslaki, Kullanhuuhdonta

Rekisterin yleiskuvaus
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto pitaa ylla rekisteria kullanhuuhdontaluvista,
lupahakemuksista ja niihin liittyvista asianosaisista. Rekisterinpito perustuu
kaivoslakiin (621/2011). Tietoja kaytetaan lupien hallinnointiin
seka luvanhaltijoiden ohjaamiseen, neuvontaan ja valvontaan seka
kullanhuuhdontatilastojen kokoamiseen. Osa tiedoista julkaistaan
karttapalvelussa internetissa.

Henkildrekisteriperuste

Lakisaateisen velvoitteen noudattaminen
Rekisterinpitaja
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)
Opastinsilta 12 B
00520 Helsinki
kirjaamo(at)tukes.fi
puh. 029 5052 000 (vaihde)

Yhteydenotto tietosuoja-asioissa
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)
tietosuoja(at)tukes.fi
kirjaamo(at)tukes.fi
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki (Pasilan virastokeskus)
puh. 029 5052 000 (vaihde)
tukes.fi/tietosuoja

Henkildtietosisaltd
Henkildtunnus; Nimi; Puhelinnumero; Sahkdpostiosoite; Osoite; Hallinnolliset
toimenpiteet;

Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Osoite: tiedoksianto, viestinta; Puhelinnumero: viestinta, lisatietojen
hankkiminen; Sahkdpostiosoite: tiedoksianto, viestinta; Henkildtunnus:
henkildn yksildinti; Nimi: henkildn yksildinti, tiedoksianto, viestinta;
Hallinnolliset toimenpiteet: valvontatarkoitukset;
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Henkildtietojen sailytysaika

Tiedot sailytetaan Arkistolaitoksen (nyk. Kansallisarkisto) paatdksesta pysyvasti.
Saadosperusteiset ja muut tietolahteet

Vaestdtietojarjestelma; Rekisterditava henkild; Rekisterditava oikeushenkild;
Saadosperusteiset luovutukset

Tiedot luvanhaltijoista julkaistaan paikkatietona karttapalvelussa
internetissa.Lisaksi tietoja voidaan salassapitosaanndsten estamatta luovuttaa
kaivoslain (621/2011) 152 § mukaisesti elinkeino-, liikenne-ja
ymparistdkeskuksille, tydsuojeluviranomaisille, Sateilyturvakeskukselle,
pelastusviranomaisille seka syyttajalle ja poliisille.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat
Julkisen karttapalvelun kayttajat, elinkeino-, liikenne-ja ymparistdkeskukset,
tydsuojeluviranomaiset, Sateilyturvakeskus, pelastusviranomaiset, syyttaja,
poliisi seka tietopyyntdjen tekijat.

Tarkastusoikeus
Rekisterdity voi kysya Tukesilta, onko hanta koskevia tietoja merkitty Tukesin
rekisteriin, ja jos on, niin mita tietoja (rekisterdidyn oikeus saada paasy
tietoihin). Rekisterdity voi pyytaa epatarkkojen ja virheellisten tietojen
oikaisemista.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisterdidylla ei ole oikeutta saada rekisterinpitajaa poistamaan hanta
koskevia henkildtietoja, koska kasittely on tarpeen lakisaateisen velvoitteen
noudattamisen, yleista etua koskevan tehtavan suorittamisen tai julkisen vallan
kayttamisen takia.

Oikeus kasittelyn rajoittamiseen
Rekisterdity voi vaatia henkildtietojensa kasittelyn rajoittamista, jos rekisterdity
kiistaa tietojensa paikkansapitavyyden, siksi ajaksi, kunnes Tukes on
varmistanut tietojen paikkansapitavyyden.

Oikeus siirtaa tiedot jarjestelmasta toiseen
Tukesin rekistereissa rekisterdidylla ei ole oikeutta siirtaa tietoja jarjestelmasta
toiseen.
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Vastustamisoikeus

Rekisterdidylla ei ole oikeutta vastustaa hanta koskevien henkildtietojen
kasittelya.
Automatisoidut yksittaispaatokset ja profilointi
Tukesin rekistereissa ei kayteta pelkastaan automatisoituja yksittaispaatoksia
eika profilointia.

Henkildtietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisterdidylle
Jos henkildtietojen tietoturvaloukkaus todennakdisesti aiheuttaa korkean riskin
rekisterdidyn oikeuksille ja vapauksille, Tukesin on ilmoitettava
tietoturvaloukkauksesta rekisterdidylle ilman aiheetonta viivytysta.

Seuraamukset tietojen antamatta Jattamisesta
Lupa-asiaa ei voida kasitella, jos henkildtietoja ei anneta.

Oikeus tehda valitus valvontaviranomaiselle
Rekisterdity voi tehda valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos han katsoo
henkildtietojensa kasittelyssa rikotun tietosuoja-asetusta.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Kayntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sahkdposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
http://tietosuoja.fi/

