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Rekisterin nimi

Vaurio-ja onnettomuustietorekisteri (VARO)
Rekisterin yleiskuvaus
Tukesin VARO-rekisteriin kerataan tietoa vaarallisiin kemikaaleihin,
maakaasuun, nestekaasuun, rajahteisiin ja ilotulitteisiin, painelaitteisiin,
kaivoksiin, sahkdiaitteistoihin ja -laitteisiin, hisseihin seka kuluttajapalveluihin
liittyvista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Rekisteriin ei
tallenneta henkildiden tunnistetietoja. Tukesille toimitetussa
onnettomuusaineistossa voi esiintya esimerkiksi uhrin henkildtietoja ja tama
tausta-aineisto arkistoidaan. Rekisterinpito perustuu Tukesille annettuun
tehtavaan seurata ja arvioida turvallisuuden ja luotettavuuden toteutumista ja
kehittymista (Valtioneuvoston asetus Turvallisuus-ja kemikaalivirastosta
1266/2010,1 §). Onnettomuuksien ennaltaehkaisemisen edistamiseksi osa
tiedoista julkaistaan. Henkildiden tunnistetietoja ei julkaista.
Henkildrekisteriperuste

Yleisen edun mukainen viranomaistehtava
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

Hallinnolliset toimenpiteet; Kielitaito; Koulutustieto; Patevyystieto;
Terveystieto; Tieto rikoksesta, rangaistuksesta tai muusta seuraamuksesta;
Tydnantaja; Yritys; Titteli;
Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus
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Hallinnolliset toimenpiteet: valvontatarkoitukset; Koulutustieto: patevyyden
osoittaminen; Patevyystieto: patevyyden osoittaminen; Terveystieto:
valvontatarkoitukset; Titteli: valvontatarkoitukset; Titteli: viestinta, lisatietojen
hankkiminen; Hallinnolliset toimenpiteet: viestinta; Ika: turvallisuuden seuranta
ja arviointi; Kielitaito: turvallisuuden seuranta ja arviointi; Tydnantaja:
valvontatarkoitukset; Tieto rikoksesta, rangaistuksesta tai muusta
seuraamuksesta: turvallisuuden seuranta ja arviointi; Yritys:
valvontatarkoitukset;
Henkildtietojen sailytysaika
Rekisteritiedot sailytetaan Kansallisarkiston paatdksesta pysyvasti.
Onnettomuuteen liittyvaa Tukesille toimitettua aineistoa sailytetaan 20-50
vuotta.

Saadosperusteiset ja muut tietolahteet
Media; Muut viranomaiset; Rekisterditava henkild; Rekisterditava
oikeushenkild; Tarkastuslaitokset; Toiminnanharjoittaja; Valvontahavainnot;
Yritystietojarjestelma; Tukesin paatdkset;

Saaddsperusteiset luovutukset

Ei ole
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestdille
Ei

Henkildtietojen vastaanottajaryhmat
Rekisterista voidaan luovuttaa tietoa julkisuusiain ja tietosuojasaaddsten
mukaisesti tietopyynndn tekijalle.

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.

Oikeus kasittelyn rajoittamiseen
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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
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

Onnettomuusilmoituksen jattamisesta on saadetty eri Tukesin valvomia
toimialoja koskevissa saaddksissa.
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/

