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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 13, 14, 30 artikla

Rekisteri
IMI-sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä, joka on työsuojeluvalvonnan henkilörekisterin
osarekisteri
Rekisterinpitäjät
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toimivat IMI-sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän yhteisrekisterinpitäjinä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 2. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki
Puhelin: 0295 016 000
Sähköposti: tyosuojelu.etela@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1741, 70101 Kuopio
Puhelin: 0295 016 800
Sähköposti: tyosuojelu.ita@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Postiosoite: PL 22, 20801 Turku
Puhelin: 0295 018 000
Sähköposti: tyosuojelu.lounais@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Puhelin: 0295 018 450
Sähköposti: tyosuojelu.lansi@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Viestikatu 1, rak. K8, 90130 Oulu
Postiosoite: PL 229, 90101 Oulu
Puhelin: 0295 017 500
Sähköposti: tyosuojelu.pohjoinen@avi.fi

Postiosoite
Käyntiosoite

PL 272, 33101 Tampere
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

Puhelin 0295 018 450

Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.
TSH.130

tyosuojelu.lansi@avi.fi
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Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lakimies Anu Ikonen
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Postiosoite: PL 22, 20801 Turku
Puhelin: 0295 018 000
Sähköposti: tyosuojelu.lounais@avi.fi
Rekisteröityjen yhteyspiste tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä
koskevissa asioissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Ks. yhteystiedot yllä.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 Hämeenlinna
kirjaamo.etela@avi.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet käyttävät lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön noudattamisen valvonnassa Euroopan komission IMI-sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää. IMI:ä käytetään käytännössä jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä hallinnollisessa yhteistyössä, eli tietojenvaihdossa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii
viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa IMI-koordinaattorina ja IMI-käyttäjien kouluttajana.
Henkilötietojen käsittely IMI:ssä perustuu lakiin.
EU-asetus 1024/2012
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta c
Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja erityiset henkilötietoryhmät
IMI:ssä käsitellään pääosin työvoimaa lähettävien yritysten tietoja, mutta tietojenvaihdossa voidaan käsitellä myös henkilötietoja, kuten lähettävien yritysten vastuuhenkilöiden ja edustajan nimiä sekä lähetettyjen työntekijöiden nimiä ja heidän työntekoaan ja työehtojaan koskevia tietoja,
kuten palkkatietoja.
Tietojenvaihto perustuu lähetettyjen työntekijöiden lainsäädäntöä ja sen noudattamista koskeviin
kysymyssarjoihin, jotka löytyvät Euroopan komission IMI-sivuilta (linkki). Tietopyyntöjä voidaan
tehdä myös vapaamuotoisesti ja tietopyyntöön voidaan liittää myös asiakirjoja liitteeksi.
Lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön noudattamisen valvonnassa tehtävässä IMI-tietojenvaihdossa ei yleensä ole tarpeen käsitellä erityisiä henkilötietoja. Tarvittaessa, valvontatapauksen
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luonteesta johtuen, voidaan kuitenkin käsitellä esimerkiksi terveystietoja ja tietoa työntekijän kuulumisesta ammattiliittoon.
Säännönmukaiset tietolähteet
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden IMI:llä ulkomailta saamista tiedoista pääosa saadaan valvonnan kohteilta, yleensä ulkomaisilta lähettäviltä yrityksiltä. EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön noudattamista ja
joilla on käyttäjäoikeudet IMI-järjestelmään, toimittavat ulkomaisten yritysten antamat tiedot Suomen viranomaisille. Joissakin tapauksissa työsuojelun vastuualueet saavat IMI:llä tietoja myös ulkomaisten viranomaisten rekistereistä sekä heidän valvontahavainnoistaan.
Tietojen luovutukset
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden EU-maiden viranomaisille IMI:llä toimittamista
tiedoista pääosa saadaan valvonnan kohteilta, yleensä suomalaisilta lähettäviltä yrityksiltä. Ulkomaiden viranomaisille toimitetaan myös tarvittaessa tietoa työsuojelun vastuualueiden tekemistä
valvontahavainnoista. Joissakin tapauksissa työsuojelun vastuualueet toimittavat IMI:llä ulkomaiden viranomaisille myös sellaisia tietoja, jotka työsuojelun vastuualue on saanut muilta suomalaisilta viranomaisilta ns. työsuojelun valvontalain (44/2006) 2 luvun mukaisten tiedonsaantioikeuksien nojalla.
Ulkomaan viranomaisten kautta saatua ja tarkastusaineistoon liitettyä tietoa voidaan luovuttaa
myös hallinto-oikeudelle ja poliisille normaalin rikosilmoituksen yhteydessä tai jos aluehallintoviraston päätöksestä valitetaan.
Tietoja luovutetaan toisille EU:n jäsenvaltioiden viranomaisille pyynnöstä ja tarvittaessa oma-aloitteisesti. EU-maiden lisäksi IMI-yhteistyössä ovat mukana EFTA-maat.
Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön noudattamisen valvonnassa IMI on käytössä vain EU- ja
EFTA-maissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot peitetään IMI-sovelluksessa kuuden kuukauden jälkeen IMI-tietopyynnön päättymisestä. Euroopan komissio poistaa henkilötiedot IMI-tietojenvaihtojärjestelmästä kolmen vuoden
kuluttua alkuperäisen käsittelytarkoituksen päätyttyä (kolme vuotta tietopyynnön päättymisestä).
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden IMI:n avulla ulkomailta saamat ja IMI:stä tulostetut tiedot liitetään osaksi muuta työsuojelutarkastusmateriaalia ja säilytetään aluehallintovirastossa tiedonohjaussuunnitelmassa määritellyn ajan. Työsuojeluvalvonnan kannalta tarpeettomaksi
jääneet tiedot hävitetään välittömästi.
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Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Euroopan komissio vastaa IMI-sovelluksen turvallisuudesta.
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla tiedot on suojattu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinnalla, kulunvalvonnalla ja tietoliikenteen suojauksella.
Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään, tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisteröityjen yhteyspisteenä toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennettyä puutteelliset
henkilötiedot.
Sen, joka haluaa korjata tai täydentää itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle. Rekisteröityjen yhteyspisteenä toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on menetelty EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen vastaisesti.
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