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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@valvira.fi

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Nimi: Isabella Lencioni
Puhelin: 0295 209 358
Sähköposti: isabella.lencioni@valvira.fi

3. Valviran
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Nimi: Timo Kortesoja
Puhelin: 0295 017 333
Sähköposti: tietosuoja@valvira.fi

4. Rekisterin nimi

EU:n yhteinen ilmoitusportaali (EU-CEG) ja sen kansallinen
käyttöliittymä

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tupakkalain nojalla sekä samassa laissa
tarkoitettujen tuotetietojen yhdistämiseksi tuotetta edustavaan
henkilöön tai elinkeinonharjoittajaan ja lakisääteisen valvonnan ja
ohjauksen toteuttamiseksi. Tietoja ei käsitellä muihin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat tietosuoja-asetuksen
(EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c alakohta sekä tupakkalain
(549/2016) 94 §:n 1 mom.

6. Rekisterin tietosisältö

Käsittelyn tarkoituksesta säädetään lisäksi seuraavissa
oikeuslähteissä:
Tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) 5 ja 20 artiklat
Tupakkalain (549/2016) 10 ja 22 §:t sekä 3 ja 4 luvut
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteita ja vastaavia
tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista (592/2016)
Täytäntöönpanopäätöksissä (EU) 2015/2186 (tupakkatuotteet) ja
(EU) 2015/2183 (sähkösavukkeet ja täyttösäiliöt) määritellyt tiedot

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Suomen markkinoille saatettavien tupakkatuotteiden, poltettavaksi
tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden, sähkösavukkeiden ja
täyttösäiliöiden valmistajat ja maahantuojat tai näiden puolesta
toimivat tahot.

8. Tiedon säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään EU:n yhteisessä tupakkatuotteiden ja
sähkösavukkeiden ilmoitusportaalissa kahdenkymmenen vuoden
ajan tai niin kauan, kuin tuoteilmoitus on voimassa. Sähkösavukkeita
ja täyttösäiliöitä koskevaan ennakkoilmoitukseen sisältyvät tiedot
(tupakkalain 26 §:n 2 momentti) säilytetään kuitenkin pysyvästi.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Kunnalla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten
estämättä Valviralta tietoja, jotka ovat välttämättömiä tupakkalain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisen
toiminnan selvittämiseksi (tupakkalain 87 §).
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10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Myös muilla tahoilla on oikeus saada Valviralta tietoja siten, kuin
lailla erikseen säädetään. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
voivat perustua erityisesti lakiin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999).
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kaikki elektronisessa muodossa olevat tiedot säilytetään joko
Euroopan komission tai sen sopimuskumppanien palvelimella
noudattaen komission päätöstä 16.8.2006 [C(2006) 3602].
EU-CEG:in tasolla sovellettuihin turvatoimiin lukeutuvat:
-salaus: kaikki valmistajan ja maahantuojan siirtämä tieto salataan
(EU-CEG public certificate)
-turvallinen tiedonsiirto: HTTPS-protokolla
-todentaminen: ECAS
-verkon turvallisuus: jäsenvaltion pääsyyn käytetään yksityistä
suojattua verkkoa (TestaNG)
-verkkoisännöinti: DIGIT turvallinen verkkoisännöinti
Kansallisella tasolla sovellettuihin turvatoimiin lukeutuvat lisäksi:
-rajatun henkilömäärän pääsy järjestelmään

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
tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle,
mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan
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13. Tietoja käsittelevät
tahot

kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä
rekistereissä.
Euroopan komissio ja Valvira
Järjestelmien ylläpitäjät

