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Rekisterin nimi
Kyselyt ja palautteet

Rekisterin yleiskuvaus
Tukes keraa palautetta tapahtumista ja tekee kyselyja toimialaansa liittyen.
Palautteet ja kyselyt ovat usein anonyymeja, mutta henkildtietoja voi
halutessaan antaa yhteydenottoa varten. Henkildtietojen keraamisesta
palautteiden ja vastausten yhteydessa kerrotaan aina erikseen lomakkeella.
Henkildrekisteriperuste

Rekisteroidyn suostumus
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

Nimi; Osoite; Puhelinnumero; Sahkdpostiosoite; Tydnantaja; Yritys;
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Nimi: henkildn yksildinti, tiedoksianto, viestinta; Osoite: tiedoksianto, viestinta;
Puhelinnumero: viestinta, lisatietojen hankkiminen; Sahkdpostiosoite:
tiedoksianto, viestinta; Tydnantaja: tilaisuuden kohdentaminen; Yritys:
tilaisuuden kohdentaminen;
Henkildtietojen sailytysaika
Henkildtietoja sailytetaan enintaan kaksi vuotta palautteen tai vastausten
antamisen jalkeen.
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Säädösperusteiset ja muut tietolähteet
Rekisteröitävä henkilö;

Säädösperusteiset luovutukset
Ei ole

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Ei

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
Ei ole

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi kysyä Tukesilta, onko häntä koskevia tietoja merkitty Tukesin
rekisteriin, ja jos on, niin mitä tietoja (rekisteröidyn oikeus saada pääsy
tietoihin). Rekisteröity voi pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen
oikaisemista.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat
henkilötiedot. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa
suostumuksensa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, jos rekisteröity
kiistää tietojensa paikkansapitävyyden, siksi ajaksi, kunnes Tukes on
varmistanut tietojen paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tukesin rekistereissä rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä
toiseen.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä.

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
Tukesin rekistereissä ei käytetä pelkästään
automatisoituja yksittäispaatöksiä eikä profilointia.
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Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle

Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean
riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, Tukesin on ilmoitettava
tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.
Seuraamukset tietojen antamatta jättämisestä

Tukes ei voi ottaa yhteyttä palautteen antajaan
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo
henkilötietojensa käsittelyssä rikotun tietosuoja-asetusta.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
http://tietosuoja.fi/

