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Rekisterin nimi

Rajahteiden siirtotodistusrekisteri
Rekisterin yieiskuvaus

Rekisteria pidetaan rajahteisen kansalliseen ja kansainvaliseen siirtoon
myonnettavien siirtotodistusten hakemuskasittelyyn. Rekisterin pito perustuu
lakiin vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta
(390/2005, rajahteiden maahantuonti ja siirto 8. luku, 74 §). Rekisterin tietoja
voidaan kayttaa myos 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

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)
Henkildtietosisaltd

Nimi; Osoite; Puhelinnumero; Sahkdpostiosoite; Patevyystieto; Henkildtunnus;
Tyonantaja; Hallinnolliset toimenpiteet
Henkilotietojen kasittelyn tarkoitus

Hallinnolliset toimenpiteet: valvontatarkoitukset; Nimi: henkiion yksilointi,
tiedoksianto, viestinta; Osoite: tiedoksianto, viestinta; Puhelinnumero:
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viestinta, lisatietojen hankkiminen; Sahkopostiosoite: tiedoksianto, viestinta;
Patevyystieto: luvan tai hyvaksynnan mydntaminen; Henkilbtunnus: henkiibn
yksilbinti; Tybnantaja: valvontatarkoitukset
Henkildtietojen sailytysaika

Vastuuhenkilbn henkilbtiedot poistetaan kun siirtotodistuksen voimassaolon
paattymisesta on kulunut viisi vuotta.
Saaddsperusteiset ja muut tietolahteet

Yritystietojarjestelma; Rekisteroitava henkilo; Rekisteroitava oikeushenkilb;
Muut viranomaiset
Saaddsperusteiset luovutukset

Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta
(390/2005) 120 §: Valvontaviranomaisilla on oikeus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa saadetyn salassapitovelvollisuuden estamatta
saada taman lain saanndsten noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia
tietoja toisiltaan ja kayttaa toistensa hankkimia naytteita. Viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa saadetyn salassapitovelvollisuuden
estamatta saa tassa laissa tarkoitettuja tehtavia hoidettaessa saatuja
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa: 1) syyttajalle,
poliisille, rajavartiolaitokselle ja tulliviranomaiselle rikoksen ehkaisemiseksi ja
selvittamiseksi; 2) tydsuojelu-, ymparistdnsuojelu-ja
kuluttajansuojeluviranomaiselle, kun luovutettava asiakirja sisaltaa talle
viranomaiselle keskeisia tietoja sille kuuluvien tehtavien suorittamiseksi.
Muut tiedonluovutukset

Rekisterista voidaan luovuttaa tietoa julkisuuslain ja tietosuojasaadosten
mukaisesti tietopyynndn tekijalle.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille

Ei
Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

Syyttaja, poliisi, rajavartiolaitos, tulliviranomainen, tydsuojelu-,
ymparistdnsuojelu-ja kuluttajansuojeluviranomainen, 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.
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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

Hakemusta ei voida kasitella ilman henkildtietoja.
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/

