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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: Reetta Honkanen
Puhelin: 0295 209 630
Sähköposti: reetta.honkanen

3. Valviran
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

4. Rekisterin nimi

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

6. Rekisterin tietosisältö

Puhelin: 0295 017 333
Sähköposti: tietosuoja

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja
tukkumyynti-ilmoitusten rekisteri
(Turre)
Tupakkalain (549/2016) 95 §:n 1 momentin mukaan Valviran ja
kuntien tehtävänä on pitää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
lupa-asioiden ja tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyä, valvontaa ja
tilastointia varten rekisteriä elinkeinonharjoittajista, joille on
myönnetty vähittäismyyntilupa tai jotka ovat hakeneet tällaista lupaa
tai jotka ovat tehneet tukkumyynti-ilmoituksen. Rekisterissä kunnan
viranhaltijat käsittelevät tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
myyntilupahakemuksia ja tekevät niitä koskevia lupapäätöksiä sekä
käsittelevät tukkumyynti-ilmoituksia.
Hakijan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kieli,
Asiamiehen tai yhteyshenkilön nimi, osoite ja sähköpostiosoite
Maksajan nimi ja osoite
Käsittelijän nimi

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröity toimittaa tiedot osana tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta ja tukkumyyntiilmoitusta.

8. Tiedon säilytysaika

Tupakkalain (549/2016) 95 §:n mukaan elinkeinonharjoittajaa
koskevat tiedot säilytetään rekisterissä viisi vuotta myynnin
lopettamisen tai vähittäismyyntiluvan peruuttamisen jälkeen.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten tiedot julkaistaan
tupakkalain 95.3 §:n mukaisesti Valviran verkkosivuilla olevan
julkisen myyntilupien ja -ilmoitusten rekisterin avulla. Luvanhaltijan ja
ilmoituksen tekijän nimi, lupa- ja ilmoitusnumero ja yleiseen käyttöön
tarkoitetut osoite- ja yhteystiedot voidaan saattaa rekisterissä
sellaisinaan julkisiksi niin, että tietoja voidaan hakea ainoastaan
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yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena luvanhaltijan tai
ilmoituksen tekijän nimeä, yritys- ja yhteisötunnusta tai lupa- tai
ilmoitusnumeroa taikka myyntipaikan nimeä (Tupakkalain 95 §, 3
momentti).
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
Rekisteröity voi halutessaan toimittaa lupahakemuksen ja
siten henkilötietonsa paperiversiona. Jos rekisteriin saadaan
manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä
lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään
asianmukaisesti.
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).
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

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

