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Rekisterin nimi
Hyvaksytyt Iiikkeet

Rekisterin yleiskuvaus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitaa sille laissa vaarallisten kemikaalien ja
rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005, 55-56 §) saadettyjen
tehtavien hoitamista varten rekisteria lain nojalla ilmoituksen tehneista
asennus-, huolto-ja tarkastusliikkeista. Lisaksi Turvallisuus-ja kemikaalivirasto
pitaa rekisteria taman lain nojalla annetuista patevyystodistuksista seka
vastuuhenkildista. Osa tiedoista julkaistaan Tukesin internetsivuilla. Rekisterista
voi verkkopalvelun avulla hakea tietoa maakaasu-, nestekaasu-ja
dijylammityslaitteistojen seka muovisten kaasuputkistojen asennus-ja
huoltotoimintaa seka maanalaisten dijysailididen tarkastusta harjoittavista
hyvaksytyista liikkeista seka niiden vastuuhenkildista.Rekisterin tietoja voidaan
kayttaa 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
Henkildtunnus; Patevyystieto; Nimi; Osoite; Puhelinnumero; Sahkdpostiosoite;
Tydnantaja; Hallinnolliset toimenpiteet; Koulutustieto; Rekisterinumero;

Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Hallinnolliset toimenpiteet: valvontatarkoitukset; Henkildtunnus: henkildn
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yksildinti; Koulutustieto: patevyyden tai luvan mydntaminen; Koulutustieto:
patevyyden osoittaminen; Nimi: henkildn yksildinti, tiedoksianto, viestinta;
Osoite: tiedoksianto, viestinta; Patevyystieto: julkinen tietopalvelu;
Patevyystieto: luvan tai hyvaksynnan mydntaminen; Puhelinnumero: viestinta,
lisatietojen hankkiminen; Sahkdpostiosoite: tiedoksianto, viestinta;
Rekisterinumero: henkildn yksildinti; Tydnantaja: valvontatarkoitukset;
Henkildtietojen sailytysaika

Rekisteriin merkityt tiedot on poistettava viipymatta, kun ne eivat ole enaa
tarpeen toiminnan valvontaa varten. Monet patevyydet ovat voimassa henkildn
elinian, joten tietoja sailytetaan 90 vuotta. Kuolleet henkildt passivoidaan,
mutta jatetaan valvonnan vuoksi rekisteriin, jotta estettaisiin kuolleen henkildn
patevyystietojen vaarinkayttd.

Saadosperusteiset ja muut tietolahteet
Rekisteroitava henkilo; Rekisterditava oikeushenkilo; Toiminnanharjoittaja;

Saadosperusteiset luovutukset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta
(390/2005) 120 §:Viranomaisten toinninnan julkisuudesta annetussa laissa
saadetyn salassapitovelvollisuuden estamatta saa tassa laissa tarkoitettuja
tehtavia hoidettaessa saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja
luovuttaa:!) 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.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

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

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

Tietosuojaseloste
Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 13 ja 14 art
7.6.2021

3(3)

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 rekisteroidylla 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
Henkilolle tai toiminnanharjoittajalle ei voida mydntaa toimintaoikeutta.

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/

