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Rekisterin nimi
VOC tuotteet

Rekisterin yleiskuvaus
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden maaratietoja kerataan
perustuen ymparistdministeridn asetukseen (Valtioneuvoston asetus
orgaanisten liuottimien kaytdsta eraissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen
korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
paastdjen rajoittamisesta 837/2005, ymparistdnsuojelulaki 527/2014, 24 ja 216
§).l\/lyyjan tai maahantuojan, joka myy tai valittaa asetuksen liitteen mukaisia
tuotteita, on vuosittain maaliskuun loppuun mennessa toimitettava
Turvallisuus-ja kemikaalivirastolle edellista kalenterivuotta koskevat tiedot
maahantuomiensa ja myymiensa tuotteiden maarista ja kayttdkohteista. Tukes
yllapitaa naita tietoja, ja toimittaa niita myds vuosittain ymparistdministeridlle
koosteen. Rekisteriin tallennetaan yrityksen puolesta ilmoittavan henkildn
yhteystiedot. 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

Nimi; Osoite; Puhelinnumero; Sahkdpostiosoite; Yritys; Titteli;
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Nimi: henkildn yksildinti, tiedoksianto, viestinta; Osoite: tiedoksianto, viestinta;
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Puhelinnumero: viestinta, lisatietojen hankkiminen; Sahkdpostiosoite:
tiedoksianto, viestinta; Titteli: valvontatarkoitukset; Yritys:
valvontatarkoitukset;

Henkildtietojen sailytysaika
Henkildtietoja sailytetaan niin pitkaan, kuin henkild toimii yrityksen
yhteyshenkildna.

Saadosperusteiset ja muut tietolahteet

Muut viranomaiset; Rekisterditava oikeushenkild; Toiminnanharjoittaja;
llmoitukset ja palautteet; Yritystietojarjestelma; Media;
Saaddsperusteiset luovutukset
Valtioneuvoston asetuksen (837/2005,12 §) mukaisesti Turvallisuus-ja
kemikaalivirasto laatii tiedoista kertomuksen ja toimittaa sen
ymparistdministeridlle seuraavan kesakuun loppuun
mennessa.Ymparistdnsuojelulaki (527/2014) 210 §:Viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa saadetyn salassapitovelvollisuuden estamatta
saa taman lain mukaisia tehtavia suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai
yhteisdn taloudellisesta asemasta. Hike- tai ammattisalaisuudesta taikka
yksityisen henkildkohtaisista oloista luovuttaa valvontaviranomaiselle tai
ymparistdministeridlle taman lain mukaisten tehtavien suorittamiseksi taikka
syyttaja-, poliisi-ja tulliviranomaiselle rikoksen selvittamiseksi seka Suomea
sitovan kansainvalisen sopimuksen niin edellyttaessa.

Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat

Tulli, Ymparistdministerid, Elinkeino-, liikenne-ja ymparistdkeskus, poliisi,
syyttaja, 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 on oikeus saada rekisterinpitaja poistamaan hanta koskevat
henkildtiedot, kun henkildtietoja ei enaa tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten
ne kerattiin.
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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

Tietojen luovuttaminen on VOC-yhdisteiden myyjan tai maahantuojan
lakisaateinen velvollisuus.
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/

