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Rekisterin nimi

Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon jarjestajien rekisteri
Rekisterin yieiskuvaus

Turvallisuus-ja kemikaaliviraston on varmistettava, etta ammattimaisille
kasvinsuojeluaineiden kayttajille, jakelijoille ja neuvojille jarjestetaan
kasvinsuojeluaineita koskevia tutkintoja. Turvallisuus-ja kemikaalivirasto
hyvaksyy hakemuksesta tutkinnon jarjestajat, jotka kootaan tahan rekisteriin.
Rekisteritiedot kerataan tutkinnonjarjestajilta lupahakemusten yhteydessa.
Rekisteria tutkinnonjarjestajista pidetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain
(1563/2011, 35 §) mukaan valvontaa varten. Osa rekisteritiedoista julkistetaan
rekisteroidyn nimenomaisesta suostumuksesta Tukesin www-sivuilla
osoitteessa www.tukes.fi/kstutkinto. Julkistetun rekisterin tarkoitus on
informoida ja palvella henkildita, joiden tulee suorittaa kasvinsuojeluaineita
koskeva tutkinto (1563/2011, 17§). Henkild voi hakea julkistetusta rekisterista
Tukesin hyvaksymia tutkinnon jarjestajia esim. paikkakunnan tai koulutuksen
aihe-alueen mukaan.
Henkilorekisteriperuste

Lakisaateisen velvoitteen noudattaminen
Rekisterinpitaja

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

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto
kirjaamo(at)tukes.fi
tietosuoja(at)tukes.fi
puh. 029 5052 000 (vaihde)
Tietosuojavastaava

Eeva-Maija Puheloinen
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto
Opastinsilta 12 B
00520 Helsinki
tietosuoja(at)tukes.fi
puh. 029 5052 000 (vaihde)
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Henkilotietosisalto

Henkilbtunnus; Kielitaito; Nimi; Osoite; Puhelinnumero; Sahkbpostiosoite;
Tybnantaja
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Henkilbtunnus: henkiibn yksilbinti; Nimi: henkiibn yksilbinti, tiedoksianto,
viestinta; Osoite: tiedoksianto, viestinta; Kielitaito: asiointikielen valinta;
Puhelinnumero: viestinta, lisatietojen hankkiminen; Sahkbpostiosoite:
tiedoksianto, viestinta
Henkildtietojen sailytysaika

Tietoja sailytetaan lain kasvinsuojeluaineista mukaan siten, etta ne poistetaan 2
vuoden kuluttua toimijan hyvaksynnan paattymisesta (Laki
kasvinsuojeluaineista 35§). Tiedot paivitetaan uusien lupien, oikaisupyyntbjen
ja rekisterista poistojen perusteella.
Saaddsperusteiset ja muut tietolahteet

Rekisterbitava henkilb; Rekisterbitava oikeushenkilb
Saaddsperusteiset luovutukset

Ei ole
Muut tiedonluovutukset

Rekisteritietojen osittainen julkistaminen (nimi, paikkakunta, sahkbpostiosoite,
puhelinnumero) perustuu rekisterbitykohtaiseen suostumukseen. Rekisterbity
voi kieltaytya tietojen julkistamisesta tai antaa suostumuksen kaikkien tai vain
osan tiedoista julkaisuun. Rekisterbity voi peruuttaa suostumuksen, jolloin
tiedot poistetaan rekisterin julkistetusta osasta. Rekisterista voidaan luovuttaa
tietoa julkisuuslain ja tietosuojasaadbsten mukaisesti tietopyynnbn tekijalle.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille

Ei
Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

Verkkopalvelun kayttajat, tietopyynnbn tekijat
Tarkastusoikeus

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

Rekisteroidylla ei ole oikeutta saada rekisterinpitajaa poistamaan hanta
koskevia henkildtietoja, koska kasittely on tarpeen lakisaateisen velvoitteen
noudattamisen, yieista 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.
Vastustamisoikeus

Rekisterdidylla ei ole oikeutta vastustaa hanta koskevien henkildtietojen
kasittelya.
Automatisoidut yksittaispaatdkset Ja profilointi

Tukesin rekistereissa ei kayteta pelkastaan automatisoituja yksittaispaatdksia
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

Henkilda ei voida ilman tietojen antamista hyvaksya tutkinnon suorittaneeksi.
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(5)om.fi
Vaihde:029 56 66700
http://tietosuoja.fi/

