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Rekisterin nimi
Biosidirekisteri

Rekisterin yleiskuvaus
Biosidirekisteri sisaltaa kemikaalilain (599/2013, muutos 711/2020 17 §)
mukaisesti tiedot kemikaalilain seka biosidiasetuksen (EU 528/2012) mukaisesti
hyvaksytyista biosidivalmisteista. Rekisterissa kasitellaan yritysten
yhteyshenkildiden henkildtietoja yhteydenpidon helpottamiseksi seka
viestintaan. Biosidivalmisteita koskevaa tietoa julkaistaan KemiDigibiosidirekisterin julkisessa osassa internetissa, mutta henkildtietoja ei julkaista.

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; Sahkdpostiosoite; Yritys;
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Nimi: henkildn yksildinti, tiedoksianto, viestinta; Sahkdpostiosoite:
tiedoksianto, viestinta; Osoite: tiedoksianto, viestinta; Yritys:
valvontatarkoitukset;
Henkildtietojen sailytysaika
Henkildtietoja sailytetaan hakemusaineistossa pysyvasti. Rekisterissa olevat
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henkilotiedot paivitetaan yhteyshenkildn muuttuessa.
Saaddsperusteiset ja muut tietolahteet

Muut viranomaiset; Rekisterditava henkild; Rekisterditava oikeushenkild;
Saaddsperusteiset luovutukset

Kemikaalilain (599/2013, muutos 711/2020) 52 §. Tassa laissa tarkoitetuilla
valvontaviranomaisilla on salassapitosaanndsten estamatta oikeus saada
valvonnan kannalta tassa laissa saadetyn tehtavan hoitamiseksi valttamattdmia
tietoja toiselta valvontaviranomaiselta ja kayttaa toisen hankkimia naytteita
tarpeellisiin tutkimuksiin valvontaa varten. Henkildtietoja on myds oikeus saada
vain, jos ne ovat valvonnan kannalta valttamattdmia. Valvontaviranomainen
saa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa saadetyn
salassapitovelvollisuuden estamatta luovuttaa valvontaa varten saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisdn taloudellisesta asemasta, liikesalaisuudesta taikka
yksityisen henkildkohtaisista oloista tassa laissa tarkoitetuille toisille
valvontaviranomaisille, muulle viranomaiselle ja asiantuntijavirastolle, joka
tarvitsee tietoa kemikaaliturvallisuuteen kuuluvan viranomaistehtavan
suorittamista varten, seka muiden Euroopan unionin jasenvaltioiden
valvontaviranomaisille Euroopan unionin kemikaalilainsaadanndn
noudattamisen valvontaa varten.Salassapitosaanndsten estamatta saa tassa
laissa tarkoitettuja tehtavia hoidettaessa saatuja tietoja luovuttaa syyttajalle ja
poliisille rikoksen ehkaisemiseksi ja selvittamiseksi.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille JarJestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

Kemikaalilain (599/2013, muutos 711/2020) 11§ tarkoittamat toiset
valvontaviranomaiset, Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto,
Elintarviketurvallisuusvirasto ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain
6 §:ssa tarkoitetut viranomaiset naiden suorittaessa laissa saadettya valvontaa,
seka muut EU-maiden valvontaviranomaiset, syyttaja ja poliisi seka
tietopyynndn tekija
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
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noudattamisen, yleista 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

Rekisteroidylla ei ole oikeutta vastustaa hanta koskevien henkildtietojen
kasittelya. Jos rekisterinpitoperusteena kuitenkin on yleisen edun mukainen
viranomaistehtava, kopioi kenttaan seuraava teksti: Rekisterdity voi vastustaa
henkildkohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvalla perusteella hanta
koskevien henkildtietojen kasittelya silloin, kun kasittely perustuu tarpeellisen
yleista etua koskevan tehtavan suorittamiseen tai rekisterinpitajalle kuuluvan
julkisen vallan kayttamiseen. Tukes ei tuolloin saa enaa kasitella henkildtietoja,
paitsi jos Tukes voi osoittaa, etta kasittelyyn on olemassa huomattava tarkea ja
perusteitu syy, joka syrjayttaa rekisterdidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos
se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittamiseksi tai puolustamiseksi.
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
Ainoastaan luvanhaltija oikeushenkildna on valttamatdn tieto. Henkildtietojen
toimittamatta jattaminen voi vaikeuttaa yhteydenpitoa.

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
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Sahkoposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
http://tietosuoja.fi/
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