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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: Heli Laasonen
Puhelin: 0295 209 631
Sähköposti: heli.laasonen

3. Valviran
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Puhelin: 0295 017 333
Sähköposti: tietosuoja

4. Rekisterin nimi

Talous- ja allasvesien osaamistestausjärjestelmä, OSTI

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu talous- ja allasvesitestaustoiminnan
ylläpitämiseen.
Testaajista kirjataan tiedot osaamistestausjärjestelmään
testaustoiminnan hoitamiseksi. Testaajista julkaistaan luettelo
valvira.fi-sivustolla josta testattavat voivat valita sopivan testaajan
esim. alueellisesti.
Järjestelmästä voidaan tarkistaa esim. testatun henkilön
vesityökortin voimassaolo.
Terveydensuojelulaki 763/1994, 20 b §, 28 a ja 59 a §.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai
vastaavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta
laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen
testaamisesta 1350/2006, 3§, 5 § ja 7 §.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa
laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja
talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
1351/2006, 3 §, 5 § ja 7 §.

6. Rekisterin tietosisältö

Testaajista talletetaan nimi, syntymäaika, testaajan organisaatio,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpaikan postiosoite sekä
laskutusosoite.
http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/vesityokortti sivun osaamistestaajalistauksessa on henkilön nimi,
sähköpostiosoite, organisaation postiosoite sekä henkilön
puhelinnumero. Henkilö voi halutessaan kieltää tietojen
julkaisemisen.
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Kaikista testatuista tallentuu henkilön nimi ja syntymäaika
järjestelmään. Myös kaikkien testattujen saamat pistemäärät
tallentuvat järjestelmään sekä ns. todistusnumero.
7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Testaajan tiedot saadaan testaajalta itseltään.
Testattujen tiedot järjestelmään syöttää testaaja.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot säilytetään pysyvästi.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Testijärjestelmästä tiedot välittyvät automaattisesti vesityökorttien
painajalle Oberthurille (Idemia.com). Oberthurille luovutetaan
seuraavat tiedot: testaajan nimi ja osoite, testatun nimi, testatun
syntymäaika sekä testin suorituspäivämäärä.

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

Ei siirretä tietoja EU/ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Testisuoritteet ovat paperisia ja ne ovat testaajan hallussa.
Testaajan on säilytettävä testi 5 vuotta testin suorittamisesta.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla
henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja
tietotekniset -laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu
asianmukaisin hallinnollisin, fyysisin ja tietoteknisin
suojatoimenpitein (kuten kulunvalvonta, varmistukset ja
käyttöoikeudet).
Testaajilla on pääsy vain omien testattavien tietoihin.

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
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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
kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä
rekistereissä.
13. Tietoja käsittelevät
tahot

Järjestelmän toimittaja.
Korttien painaja käsittelee rajoitetusti testaajien ja testattavien
henkilötietoja korttien painamista varten.

