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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 13, 14, 30 artikla
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Lupaviranomainen pitää työsuojelun edistämiseksi asbestipurkutyöluparekisteriä, joka sisältää
laissa säädettyjen ilmoitusten käsittelemistä ja työsuojelun edistämistä varten rekisteriä asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön omaan pyyntöön tai suostumukseen. Rekisteröity voi
milloin tahansa perua annetun suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) 2 §, 12 §
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Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja erityiset henkilötietoryhmät
Henkilön perustiedot
• Rekisteröintinumero (juokseva numerosarja)
• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika
Tietojen ilmoittajan tiedot (täytetään jos yrityksestä joku hoitaa ilmoittamisen keskitetysti)
• Nimi
• Puhelin
• Sähköposti
Henkilön tutkinnot
• Suoritettu kurssi (vanhan lainsäädännön mukainen pätevyystutkinto)
• Kurssin suorituspäivämäärä
• Suoritettu ammattitutkinto (uuden lainsäädännön mukainen pätevyystutkinto)
• Tutkinnon myöntämispäivämäärä
Rekisterissä ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröitävän suostumuksella asbestipurkutyöluvanhakijalta tai -haltijalta.
Väestörekisterikeskukselta pyydetään tiedot kuolleista henkilöistä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tietojen poistoa varten.
Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle.
Lupaviranomainen voi luovuttaa 10 ja 12 §:ssä tarkoitettujen rekistereiden tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja laissa säädetyn tehtävänsä hoitamiseksi.
Rekisterin tietoja luovutetaan pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL
621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.
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Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan viipymättä rekisteristä rekisteröidyn omasta pyynnöstä tai
lupaviranomaisen saatua tiedon rekisteröidyn kuolemasta.
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) 12 §
Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on suojattu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinnalla, tietokantojen ja palvelinten teknisellä suojauksella, tilojen fyysisellä suojauksella, kulunvalvonnalla, tietoliikenteen suojauksella
sekä tietojen varmuuskopioinnilla.
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 siitä pyyntö rekisterinpitäjälle
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle omakätisesti allekirjoitetussa
tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
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 siitä pyyntö rekisterinpitäjälle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Oikeus poistaa tiedot
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön omaan pyyntöön tai suostumukseen. Rekisteröity voi
milloin tahansa perua annetun suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
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Sen, joka haluaa poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä siitä pyyntö rekisterinpitäjälle Länsija Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
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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