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Rekisterin nimi
Markkinavalvontarekisteri

Rekisterin yleiskuvaus
Rekisteriin kerataan tietoja erilaisista tuotteista, joihin kohdistuu tai on
kohdistunut markkinavalvontaa. Henkildtietoja kerataan yritysten
yhteyshenkiloilta seka vaarallisista tai puutteellisista tuotteista ilmoituksen
tehneilta henkiloilta. Tietoja kaytetaan valvonnan toteuttamiseen ja
viestintaan.Tukes toimii seuraavien tuotteiden ja palveluiden
markkinavalvontaviranomaisena: yleiset kulutustavarat, lelut, koneet,
kuluttajille tarkoitetut palvelutrajahteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti,
pesuaineet, kosmetiikka, jalometallituotteet, korut ja kellot, sahkdiaitteet,
henkildnsuojaimet, kaasulaitteet, pelastustoimen laitteet, painelaitteet,
mittauslaitteet, rakennustuotteet seka hissit.
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

Nimi; Osoite; Puhelinnumero; Sahkdpostiosoite; Yritys; Hallinnolliset
toimenpiteet; Rooli; Titteli;
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

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

Tietoja sailytetaan niin pitkaan, kuin on tarpeen valvonnan takia. Toimialasta
riippuen tietoja sailytetaan 10-30 vuotta valvontatapauksen paattymisen
jalkeen.
Saadosperusteiset ja muut tietolahteet
Media; Muut viranomaiset; Rekisterditava oikeushenkild; Rekisterditava
henkild; Tarkastuslaitokset; Toiminnanharjoittaja; Valvontahavainnot;
Yritystietojarjestelma;

Saaddsperusteiset luovutukset
Salassa pidettavaa tietoa voidaan luovuttaa poliisille, syyttajaHe,
pelastusviranomaiselle, tydsuojeluviranomaiselle, tulliviranomaiselle,
ministeridille seka toimivaltaiselle toisen valtion viranomaiselle tai
kansainvaliselle toimielimelle saaddsten mukaisesti. Lisaksi tietoja luovutetaan,
kun asia siirretaan toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain 21 § mukaisesti.

Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

Poliisi, syyttaja, pelastusviranomainen, tydsuojeluviranomainen,
tulliviranomainen, ministeridt seka toimivaltainen toisen valtion viranomainen
tai kansainvalinen toimielin, tietopyynndn 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
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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
Jos tietoja ei anneta, yhteistyd ja tiedoksianto vaikeutuu.

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/

