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1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Osoite

PL 111
68601 Pietarsaari
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

06 786 2111*
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Marit Björkstrand
Osoite

Kaikutie 11, 68620 Pietarsaari
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

06 7861 557, marit.bjorkstrand@pietarsaari.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset ja
käsittelyn
oikeusperuste

Digia Tarkastaja-ohjelman valvontakohderekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Yksityisten elinkeinonharjoittajien ja yksityishenkilöiden osalta talletettiinn nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus ja tiedot toiminnasta. Henkilötunnuksen kirjaaminen oli
tarpeen vain silloin, kun yksityishenkilö harjoittaa säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvaa ja/tai terveydensuojelu- tai elintarvikelain mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tammikuusta 2019 jälkeen ohjelma käytetään ainoastaan jo sytettyjen tietojen tarkistamiseen.
Henkilötietoja talletettiin ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten (terveydensuojelu-, elintarvike- ja
tupakkalaki) valvontatehtävien hoitamista varten

Muita viranomaistehtäviä varten talletettavia tietoja ovat mm:
- tarkastusraportit
- viranhaltijapäätökset
- puhelinkeskustelut
- laskutustiedot
- tiedotteet
Rekisterin tiedot saadaan yleensä elinkeinonharjoittajalta tai yksityishenkilöltä itseltään
viranomaisen pyynnöstä tai henkilön omasta aloitteesta. Toisinaan tietoja voidaan kerätä myös
muista lähteistä, esim. muista viranomaisrekistereistä.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot lähetetiin reaaliajassa myös keskusviranomaisten Valviran ja Eviran ylläpitämään
valtakunnalliseen tietokantaan. Tämän rekisteröinnin tarkoituksena oli lähinnä suoritetun valvonnan
tilastointi. Asiasta on säädetty terveydensuojelulain (763/1994) 47 §:ssä, elintarvikelain (23/2006) 52
§:ssä ja tupakkalain (693/1976) 28 §:ssä. Muilta osin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen
säilytysajat

Tiedot säilytetään pysyvästi ohjelmassa. Kun kohde on lopettanut toimintansa niin kohdetiedot
lukitaan Tarkastaja-ohjelmassa mutta jo syötetyt tiedot jäävät ohjelmaan.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat työskentevät lukittavissa tiloissa. Valvontakohteita koskevia
tietoja säilytetään kaapeissa erillisissä kansioissa. Salassa pidettävät tiedot talletetaan tietojen luonteen vaatimalla tavalla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Digia Tarkastajan käyttöoikeus on vain ympäristöterveydenhuollon viran- ja toimihaltijoilla. Kaikilla on
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat kirjautumista varten. Tietokoneet suljetaan työpäivän
päättyessä ja ne lukkiutuvat viranhaltijan ollessa pitkään poissa toimistotiloista, esim. lounas- ja
kahvitaukojen aikana. Salassa pidettävät tiedot talletetaan tietojen luonteen vaatimalla tavalla.
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