TIETOSUOJASELOSTE
______________________________________________________________________

Rekisterin nimi
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden TerveKuu –ohjelman henkilörekisteri

Laatimispäivämäärä
4.5.2018
Tehdessään Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus –kohdan lainsäädännön
(alempine säädöksineen) mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen henkilö antaa luvan
tämän tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojensa tallentamiseen ja käyttämiseen.
Henkilötietoja voidaan tallentaa rekisteriin myös viranomaisen aloitteesta ja
rekisteröidylle ilmoittamatta erityislainsäädännön nojalla (tietyt valvonta-asiat).
Rekisterin pitäjä
Pudasjärven kaupunki / Hallintotoiminta / Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Varsitie 7 / PL 10, 93101 Pudasjärvi
Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu p. 040 826 6417, kirjaamo@pudasjarvi.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henri Pätsi, ympäristöjohtaja
Varsitie 7 / PL 10, 93101 Pudasjärvi
p. 0400433998, henri.patsi@pudasjarvi.fi
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Ei
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Ohjelmat toimivat apuvälineinä ympäristön- ja terveydensuojelun
lakisääteisten palvelujen tuottamisessa.

TeraKuu Oy
Multiantie 7
42700 Keuruu

-

Elintarvikelaki

-

Terveydensuojelulaki

-

Ympäristönsuojelulaki

-

Kemikaalilaki
Puh. 050 3112006
email: tuki@terakuu.fi
www.terakuu.fi

-

Lääkelaki

-

Tupakkalaki

-

Eläinlääkintähuoltolaki

-

Eläinsuojelulaki

Rekisterin tietosisältö
1.
2.
3.
4.
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Asiakasrekisteri (asiakkaan nimi, osoitteet, henkilö- tai y-tunnus,
puhelin, koordinaatit, laitosnumero, asiakasluokka ym.)
Tarkastusrekisteri (pöytäkirjat tarkastuksista, valvontatiedot ym.)
Päätösrekisteri (terveydensuojelulain ja hygienialain mukaiset
päätökset)
Maksupäätösrekisteri
Rekisteri lehmien neljänneskohtaisista maitonäytteistä
Rekisteri talous- ja uimavesinäytteistä
Rekisteri elintarvikenäytteistä
Rekisteri asuntojen ja muiden huoneistojen sisäilmatutkimuksista
Rekisteri jätevesien johtamiskäsittelyistä
Rekisteri sisäilman radonmittaustuloksista
Rekisteri maidontuotantotilatarkastuksista
Eläinsuojelupäätös- ja -tarkastusrekisteri
Kemikaalirekisteri (kemikaalit ja kemikaalipäätökset)
Rekisteri kuluttajaneuvonnan yhteydenotoista ja
markkinointirikkomuksista
Rekisteri alueen puhdistuskehotuksista
Rekisteri annetuista todistuksista ja lausunnoita
Meluilmoitusrekisteri

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta, väestötietokannasta (VTJ) ja
yritystietojärjestelmästä (YTJ)

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan yksilöidyn tietopyynnön perusteella mikäli
pyytäjällä on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen

Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Tietokanta ja käyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Järjestelmää käyttää Oulunkaaren ympäristöpalveluiden henkilökunta.
TeraKuu Oy
Multiantie 7
42700 Keuruu

Puh. 050 3112006
email: tuki@terakuu.fi
www.terakuu.fi

Tekninen tuki voi käyttää tietoja kirjallisen sopimuksen nojalla teknistä
tukea pyynnöstä antaessaan.

Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
TerveKuu voi olla yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen (Tiken) ylläpitämään asiakastietojärjestelmään Kuriiri
rajapinnan kautta salatun HTTPS-yhteyden yli.

Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään TerveKuu– ohjelman
aktiivitietokannassa.
Tarpeen mukaisia paperitulosteita säilytetään kansioissa.
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan
arkistosuunnitelman mukaisia sääntöjä ja määräyksiä.

Rekisteröidyn informointi ja kielto-oikeus
Asiakkaan informointi suoritetaan asiakaspalvelutilanteessa. Tietoja ei
luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon
saamiseen.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti määrätylle vastuuhenkilölle.
Järjestelmän käyttäjä huolehtii viran puolesta itse huomaamastaan
virheestä välittömästi.

Rekisterihallinto
Oulunkaaren ympäristölautakunta käyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.

TeraKuu Oy
Multiantie 7
42700 Keuruu

Puh. 050 3112006
email: tuki@terakuu.fi
www.terakuu.fi

