REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.3.2017

Nimi

Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto
Osoite

Tekniikankaari 1A, 06100 Porvoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi
Nimi
2
Tiainen
Yhteyshenki- Tiina
Osoite
lö rekisteriä Tekniikankaari 1A, 06100 Porvoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tiina.tiainen@porvoo.fi
puh. 040 723 4141
3
Ympäristöterveydenhuollon asiakas- ja kohderekisteri Digia Tarkastaja -ohjelmassa
Rekisterin
nimi
4
Ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvien toimijoiden sekä yksityisten henkilöiden
Henkilötieto- yhteystietojen ja valvontatietojen ylläpito. Ympäristöterveydenhuollon valvontatehtäviin kuuluvat
jen käsittelyn elintarvikevalvonta, terveydensuojelulain valvonta, tupakkalain valvonta, lääkelain mukainen
tarkoitus
nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin valvonta, eläinsuojeluvalvonta, eläintautivalvonta ja
eläinperäisten sivutuotteiden valvonta.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekistereihin merkitään valvontakohteiden tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut
valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tunnistetietoja ovat toimijan nimi,
osoite ja yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus sekä valvontakohteen nimi ja
osoite. Hyväksytyistä laboratorioista rekisteriin merkitään lisäksi arvioinnin piirissä olevat
määritysmenetelmät sekä tutkimuksista vastaavan henkilön nimi.

6
Toiminnanharjoittajat ja yksityishenkilöt toimittavat tunniste- ja yhteystiedot itse. Lisäksi tietoja
Säännönmu- saadaan mm. YTJ- ja yhdistysrekistereistä.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Tietoja saa käyttää ympäristöterveydenhuollon henkilökunta lakisääteisissä
viranomaisvalvontatehtävissä. Yksityishenkilöjen henkilötietoja ei luovuteta ilman henkilön
suostumusta. Porvoon valmiusorganisaatiolle voidaan antaa rajattu käyttöoikeus: vain säännöllisesti
valvottavien kohteiden yhteystiedot kohderyhmittäin. Muita tietoja luovutetaan pyynnöstä
julkisuuslain mukaisesti.
Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastojen määrittelemät valvontatiedot siirtyvät automaattisesti
valtion ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmään (Elintarvikelaki 83 - 84 §,
Terveydensuojelulaki 47 §, Tupakkalaki 87 §).
Salassapitovelvollisuuden estämättä voidaan tämän lain noudattamista valvottaessa tai valvontaan
liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liiketai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:
1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän lain mukaisia tehtäviä varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille rikoksen selvittämiseksi;
3) ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille, jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai muussa
Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa niin edellytetään.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Vain jos Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa niin edellytetään.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Lukitussa toimistotilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Työntekijöillä henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmän käyttöä varten.

