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TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira
Osoite: PL 210, 00281 HELSINKI (Mannerheimintie 103 B)
Muut yhteystiedot: puh. 0295 209 111(vaihde), kirjaamo

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Nimi: Joona Leppälahti
Puhelin: 0295 209 373
Sähköposti:joona.leppalahti@valvira.fi

3. Valviran
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Puhelin: 0295 017 333
Sähköposti: tietosuoja

4. Rekisterin nimi

Alkoholielinkeinorekisteri

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Alkoholilaissa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittely ja valvonta sekä
alkoholitilastointi. Järjestelmän käyttäjien tunnuksien luonti ja
hallinnointi.
Alkoholilaki 1102/2017, 62§ ja 66§
Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta 151/2018/

6. Rekisterin tietosisältö

Diaari
Henkilötunnus
Syntymäaika
Yhteystiedot
Nimi
Kunta
Osakkeiden määrä
Rooli yhtiössä
Lausuntoihin sisältyvät henkilötiedot (poliisi, seutukunta,
ympäristöterveys)
Verovelkatiedot
Alkoholilupatiedot
Päätökset
Järjestelmän käyttäjien organisaatio, nimi, virkanimike ja
sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Lupahakemukset, valvontailmoitukset, viranomaisten lausunnot,
valvontatarkastukset, verokysely, kaupparekisteriote.
Järjestelmän käyttäjien henkilötiedot saadaan
käyttöoikeushakemuksesta

8. Tiedon säilytysaika

Alkoholilaki 1102/2017, 66§
Elinkeinonharjoittajaa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja
henkilöitä koskevat tiedot säilytetään alkoholielinkeinorekisterissä
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niin, että ne poistetaan viiden vuoden kuluttua viimeisen tiedon
merkitsemisestä.
Verokyselyn tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluttua.
Järjestelmän käyttäjien tiedot säilytetään toistaiseksi ja poistetaan
käyttäjän tai esimiehen ilmoituksen perusteella.
9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Valvontaviranomaiset saavat antaa alkoholilaissa tarkoitettuja
tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön
taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta toiselle
valvontaviranomaiselle, jos tiedot ovat välttämättömiä kyseiselle
viranomaiselle säädetyn tehtävän hoitamiseksi (alkoholilaki 64§).

10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriin liittyvät palvelu- ja tietojärjestelmät toimivat omilla
palvelimillaan ja pääsy laitetilohin on suojattua ja valvottua.
Rekisteriin tallennettujen tietojen suojaus; kulunvalvonta,
varmistukset ja käyttöoikeudet.

12. Rekisteröidyn
oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö
osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun
toimistoon jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle
taholle.
D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan
kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei
sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se
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tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle,
mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan
kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä
rekistereissä.

13. Tietoja käsittelevät
tahot

Aluehallintovirastot ja Valvira
Järjestelmien ylläpitäjät

