REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.7.2016

Nimi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Osoite

PL 210, 00281 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 0295 209 111, kirjaamo@valvira.fi
Nimi
2
Mika Kuivamäki
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä PL 210, 00281 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelin 0295 209 228, mika.kuivamaki@valvira.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteri
(Turre)
(ATK-rekisteri)
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. Tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteri on avattu kunnan
viranhaltioiden käytettäväksi 4.5.2009 (myyntiluvat) ja laajennettu versio (sis. tukkumyyntiilmoitukset) on otettu käyttöön 15.08.2016. Rekisterissä kunnan viranhaltijat käsittelevät
tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemuksia ja tekevät niitä koskevia lupapäätöksiä
sekä käsittelevät tukkumyynti-ilmoituksia.

1. Dokumenttiluokka
2. Lupa/ilmoitusnumero
3. Luvan aloitus- ja lopetuspäivä
4. Y-tunnus
5. Käsittelijän nimi
6. Hakijan nimi ja osoitetiedot
7. Myyntipaikan nimi ja osoitetiedot
8. Myynnissä olevat tuotteet
9. Käsittelykunta
10. Käsittelijäryhmän nimi
11. Vireilletulopäivä
12. Päätös
13. Päätöspäivä
14. Päätösmaksu
6
Tiedot kerätään tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksista ja
Säännönmu- tukkumyynti-ilmoituksista.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

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 yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena luvanhaltijan tai ilmoituksen tekijän
nimeä, yritys- ja yhteisötunnusta tai lupa- tai ilmoitusnumeroa taikka myyntipaikan nimeä
(Tupakkalain 95 §, 3 momentti). Vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten tiedot julkaistaan
tupakkalain 95.3 §:n mukaisesti Valviran verkkosivuilla olevan julkisen myyntilupien ja -ilmoitusten
rekisterin avulla.

8
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tiedot eivät ole salassa pidettäviä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin liittyvät palvelu- ja tietojärjestelmät toimivat omilla palvelimillaan ja pääsy laitetiloihin on
suojattua ja valvottua. Rekisteriin tallennettujen tietojen suojaus: kulunvalvonta, varmistukset ja
käyttöoikeudet

