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Rekisterin nimi
Painelaiterekisteri

Rekisterin yleiskuvaus
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) yllapitaa painelaiterekisteria
painelaitteiden turvallisen kaytdn valvontaa varten seka sen varmistamiseksi,
etta rekisterdidyt painelaitteet tarkastetaan saadetyin aikavalein ja
painelaitteille on nimetty patevyysvaatimukset tayttava kaytdn valvoja.
Rekisterin pitaminen perustuu painelaitelakiin (1144/2016, 77§). Rekisterin
tietoja voidaan kayttaa myds tiedottamiseen ja viestintaan.

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; Patevyystieto; Puhelinnumero; Tydnantaja; Sahkdpostiosoite;
Rekisterinumero; Hallinnolliset toimenpiteet; Titteli; Koulutustieto;
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Hallinnolliset toimenpiteet: valvontatarkoitukset; Koulutustieto: patevyyden tai
luvan mydntaminen; Nimi: henkildn yksildinti, tiedoksianto, viestinta; Osoite:
tiedoksianto, viestinta; Patevyystieto: luvan tai hyvaksynnan mydntaminen;
Rekisterinumero: henkildn yksildinti; Titteli: valvontatarkoitukset;
Puhelinnumero: viestinta, lisatietojen hankkiminen; Sahkdpostiosoite:
tiedoksianto, viestinta; Tydnantaja: henkildn yksildintitiedon (nimi)
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tarkentaminen;
Henkildtietojen sailytysaika

Tietoja sailytetaan kaytdn valvojan tai varavalvojan elinian
ajan tai kunnes kaytdn valvonnan alia ollut painelaite romutetaan.
Saaddsperusteiset ja muut tietolahteet
Rekisteroitava henkilo; Rekisterditava oikeushenkild;

Saaddsperusteiset luovutukset
Painelaitelaki 1144/2016 80 §:Valvontaviranomaisella on oikeus
salassapitovelvollisuuden ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten
estamatta saada esitutkinnan tai valvonnan kannalta valttamattdmia tietoja
toiselta viranomaiselta. Valvontaviranomainen saa salassapitosaanndsten
estamatta luovuttaa valvonnassa saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisdn
taloudellisesta asemasta, Hike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen
henkildkohtaisista oloista: 1) syyttajalle syyteharkintaa varten ja
esitutkintaviranomaiselle rikoksen ehkaisemiseksi tai selvittamiseksi; 2)
pelastusviranomaiselle ja tydsuojeluviranomaiselle, jos tiedon luovuttaminen
on viranomaisen tehtavien suorittamisen kannalta valttamatdnta; 3)
toimivaltaiselle toisen valtion viranomaiselle ja kansainvaliselle toimielimelle
Euroopan unionin saaddkseen tai Suomea sitovaan kansainvaliseen
sopimukseen perustuvan velvoitteen tayttamiseksi.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

Omistajat ja haltijat, syyttaja, esitutkintaviranomainen,pelastus-ja
tydsuojeluviranomainen seka toimivaltainen toisen valtion viranomainen ja
kansainvalinentoimielin, 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.
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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
Jos tietoja ei anneta, painelaitteen kaytto on laitonta.

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/

