25.3.2021

Dataskyddsbeskrivning
Personuppgiftsansvarig
Namn: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Address: PB 43, 00521 HELSINGFORS (Bangårdsvägen 9)
Övriga kontaktuppgifter: tfn 0295 209 111 (växeln), kirjaamo@valvira.fi

Kontaktperson för registret
Namn: Juho Kutvonen
Telefon: 0295 209 350
E-post: juho.kutvonen@valvira.fi

Kontaktuppgifter till Valviras dataskyddsansvariga
Namn: Jonna Aaltonen
Telefon: 0295 209 201
E-post: tietosuoja@valvira.fi

Registrets namn
Vati - Registret över det centraliserade verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet
för miljö- och hälsoskyddet

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i verkställandet av den lagstadgade tillsynen och styrningen av
miljö- och hälsoskyddet.
Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1.e i
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och 4 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen
(1050/2018).
Syftena med behandlingen av personuppgifter framgår av följande lagar som reglerar
miljö- och hälsoskyddet:
•
•

Hälsoskyddslagen (763/1994)
Tobakslagen (649/2016)

Livsmedelsverket ansvarar för det tekniska underhållet av systemet.
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Registrets datainnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktörskod
Personbeteckning
Personbeteckningens giltighet
Födelsedatum
Efternamn
Förnamn
Tilltalsnamn
Dödsdatum
Hemkommun
Datum för inflyttning till hemkommunen
Modersmålets språkkod
Kontaktspråk
Adress/adresser
Postnummer i Finland
Land
Postnummer/postort i utlandet
Telefonnummer
E-postadress
Förbud mot marknadsföring
Förbud mot undersökning och rådgivning
Tilläggsuppgifter

I registret införs dessutom andra sådana uppgifter om tillsynsobjekten som är nödvändiga
med tanke på den lagstadgade tillsynen och styrningen och som kan innehålla
personuppgifter.

Regelmässiga uppgiftskällor
De kommunala tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälskyddet får uppgifter om
tillsynsobjekten av de anmälningsskyldiga och för in i systemet bl.a. sådana
tillsynsuppgifter som grundar sig på deras observationer. Uppgifter fås också direkt av
privatpersoner t.ex. i samband med bostadsinspektioner.
Vidare samlas personuppgifter in från bl.a. följande uppgiftskällor:
•
•
•
•

Livsmedelsverkets kunddatasystem (ASTI)
Livsmedelsverkets register över kontaktuppgifter (YTJ)
Livsmedelsverkets register över åtkomsträttigheter (IAM)
Livsmedelsverkets dataregister över myndighetsaktörer
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Förvaringstid för uppgifterna
Uppgifterna förvaras permanent.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter kan lämnas ut till följande instanser inom de gränser som den gällande
lagstiftningen förpliktar till och tillåter:
•
•
•
•
•
•

Kommunernas tillsynsenheter inom miljö- och hälsoskyddet
Regionförvaltningsverken
Social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd
Europeiska kommissionen
Andra myndigheter som enligt gällande lag får lämna ut uppgifter

De uppgifter som finns i systemet är huvudsakligen offentliga med stöd av lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen). Valvira kan
således lämna ut uppgifter med stöd av offentlighetslagen och lagstiftningen om
dataskydd.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Inga uppgifter överlåts till aktörer utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret
A. Manuellt material
Uppgifterna förvaras i ett låst utrymme.
B. Uppgifter som behandlas digitalt
Varje service- och datasystem i anslutning till registret fungerar på en separat
server, och tillträdet till serverhallarna kontrolleras. Uppgifterna i registret skyddas
genom passerkontroll, kontroller och åtkomsträttigheter.

Den registrerades rättigheter
A. Rätt till tillgång
Enligt artikel 15 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt att få tillgång
till personuppgifter som rör honom eller henne. Begäran ska riktas till den person
som anges i punkt 2.
B. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
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Enligt artikel 77 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt att lämna in
klagomål till en tillsynsmyndighet, om han eller hon anser att behandlingen av
personuppgifter strider mot förordningen. Klagomålet ska riktas till
dataombudsmannens byrå.
C. Rätt att kräva rättelse
Enligt artikel 16 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt att få sådana
felaktiga uppgifter i registret som rör honom eller henne rättade. Begäran ska riktas
till den person som anges i punkt 2.
D. Rätt till radering
Enligt artikel 17 i EU-förordningen 2016/679 ska den registrerade ha rätt att av den
personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade.
Begäran ska riktas till den person som anges i punkt 2. Rätten att radera uppgifter
tillämpas inte på lagstadgade register. Möjligheten att radera uppgifter bedöms från
fall till fall.

Instanser som behandlar uppgifterna och automatiskt beslutsfattande
•
•
•
•
•

Kommunernas tillsynsenheter inom miljö- och hälsoskyddet
Livsmedelsverket
Tieto Abp
Regionförvaltningsverken
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Automatiskt beslutsfattande ingår inte i behandlingen av personuppgifter.
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