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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: Isabella Lencioni
Puhelin: 0295209358
Sähköposti: isabella.lencioni

3. Valviran
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Puhelin: 0295 017 333
Sähköposti: tietosuoja

4. Rekisterin nimi

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuoteilmoitusten hakupalvelu

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Tupakkalain (549/2016) 94 §:n 2 momentin mukaan Valvira asettaa
sille toimitettujen tuoteilmoitusten sisältämiä tietoja liikesalaisuuksia
lukuun ottamatta yleisön saatavilla olevalle verkkosivustolle, josta
tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen
hakuperusteena tuotteen nimeä taikka rekisteröidyn nimeä tai yritysja yhteisötunnusta.

6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

8. Tiedon säilytysaika

Henkilötietojen käsittely perustuu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6
artiklan 1 kohdan f alakohtaan sekä tupakkalain (549/2016) 94 §:n 2
momenttiin, 14 §:n 1 momentin 1–4 kohtaan sekä 15, 18, 26 ja 29
§:iin.
1. Ilmoituksen ja ilmoituspäivitysten päivämäärät
2. Tuotetietojen ilmoittaja
3. Ilmoittajan asema markkinoilla
4. Ilmoitetun tuotteen tyyppi
5. Tuotteen tuotemerkki ja tuotemerkin alatyypin nimi tai
sähkösavukkeen, täyttösäiliön ja uuden tupakkatuotteen tuotemerkki
ja tuotemerkin alatyypin nimi, kun kuusi (6) kuukautta on kulunut
ilmoituksen tekemisestä
6. Tuotteen tunnistenumero
Tiedot saadaan tupakkatuotteiden, poltettavaksi tarkoitettujen
kasviperäisten tuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden
valmistajilta, maahantuojilta ja/tai heidän valtuuttamaltaan taholta.

Ilmoituksen tiedot säilytetään rekisterissä kaksikymmentä vuotta
ilmoituksen tekemisestä. Tiedot saadaan EU:n yhteisestä
ilmoitusportaalista, jossa niitä säilytetään 20 vuotta.
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9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tuotteen valmistajan, maahantuojan tai tuoteilmoituksen tekijän
kohdassa 6 tarkoitetut tiedot julkaistaan niin, että niitä voidaan hakea
ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena tuotteen
nimeä taikka rekisteröidyn nimeä (Tupakkalain 94 §:n 2 momentti).
Tiedot julkaistaan Valviran verkkosivuilla olevan hakupalvelun avulla.

10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto
Jos rekisteristä tulostetaan manuaalista tietoaineistoa,
säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen
aineisto hävitetään asianmukaisesti.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja tietotekniset laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on
suojattu asianmukaisin hallinnollisin, fyysisin ja tietoteknisin
suojatoimenpitein (kuten 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
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.
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13. Tietoja käsittelevät
tahot

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira, järjestelmän
toimittaja.

