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1. Rekisterin nimi

Terveysvalvonnan tiedonhallintajärjestelmä (Digia Tarkastaja)

2. Rekisterinpitäjä

Rauman kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, ympäristöterveydenhuolto

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Tiina Laitala
Ympäristöterveydenhuollon johtaja
puh. 044 707 2930
tiina.laitala@rauma.fi

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
/ rekisterin
käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-,
eläinsuojelu- ja eläintautilakien mukaisen lakisääteisen valvonnan
suunnitteluun, dokumentointiin ja seurantaan.
Velvollisuudesta rekisterin pitämiseen on säädetty elintarvikelain
(23/2006) 83 §:ssä. Velvollisuudesta toimittaa keskusviranomaisille
rekisteriin merkittäviä tietoja keskusviranomaisten edellyttämällä tavalla
on säädetty elintarvikelain 33 ja 52 §:ssä ja terveydensuojelulain
(763/1994) 47 §:ssä. Rekisteriä käytetään elintarvikelain 48 §:ssä,
terveydensuojelulain 6 §:ssä ja tupakkalain (549/2016) 84 §:ssä
tarkoitetun valvontasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelman
toteutumisen arvioinnissa.
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5. Rekisterin tietosisältö

Valvontatoimenpiteiden kohteena olevien yritysten ja yksityisten
henkilöiden nimet, y- tai henkilötunnukset ja yhteystiedot, tiedot
harjoitettavasta toiminnasta, tiedot yhteydenotoista, tehdyistä
tarkastuksista ja tarkastusten tuloksista, tiedot viranomaiselle
toimitetuista asiakirjoista, annetuista päätöksistä ja todistuksista,
tiedot mittaustuloksista, viranomaisnäytteenotoista ja näytteiden
tutkimustuloksista sekä tiedot muista valvontatoimenpiteistä ja
valvontaan liittyvistä asiakirjoista.
Yksityistä henkilöä koskevat tiedot liittyvät pääsääntöisesti
terveydensuojelulain mukaisiin asunnontarkastuksiin, elintarvikelain
mukaisten elintarvikemyyntiä koskevien ilmoitusten tai tiedottamisten
käsittelyyn ja myynnin valvontaan sekä eläinsuojeluvalvontaan
liittyviin tarkastuksiin ja yhteydenottoihin. Henkilötunnukset
tallennetaan järjestelmään ainoastaan silloin, kun niiden rekisteröintiä
edellytetään valtakunnallisia kohdetietojärjestelmiä varten tai kun
henkilötunnus tarvitaan lakiperusteista laskutusta varten.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat valtakunnalliset rekisterit,
valvontaviranomaiselle toimitetut asiakirjat, asiakkaan yhteydenotot,
tarkastuskäynnit, laboratoriosta saatavat viranomaisnäytteiden
tutkimustulokset ja toimijoilta valvontaan liittyen pyydetyt tiedot ja
asiakirjat.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Osa rekisteriin tallennettavista tiedoista siirtyy automaattisesti
valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon kohde- ja
valvontatietojärjestelmään Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran
edellyttämällä tavalla.
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8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen
periaatteet

Rekisteri sijaitsee Rauman kaupungin palvelimella lukitussa
konesalissa, johon on rajatut pääsyoikeudet. Pääsy rekisteriin
edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan Rauman
kaupungin ympäristöterveydenhuollon henkilökunnalla ja rekisterin
teknisestä ylläpitämisestä huolehtivilla henkilöillä on käyttöoikeudet
rekisteriin. Rekisterin käyttäjätunnus passivoidaan, kun henkilön
palvelussuhde päättyy.
Yksityistä henkilöä koskevista rekisterin tiedoista otetaan tulosteita
vain hyvin satunnaisesti ajankohtaista tarvetta varten. Tulosteet
hävitetään tietoturvasta huolehtien heti, kun niitä ei enää tarvita.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Yritystä tai yhteisöä koskevia tietoja voi pyytää ensisijaisesti
sähköpostitse osoitteesta terveysvalvonta@rauma.fi
Yksityistä henkilöä koskevia tietoja pyytävän on esitettävä pyyntö
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti terveysvalvonnan
toimistolla. Terveysvalvonnan postiosoite on PL 283, 26101 RAUMA
ja käyntiosoite Lensunkatu 9. Käynnistä toimistolla pyydetään
sopimaan etukäteen sen varmistamiseksi, että tarvittava henkilöstö
on paikalla.
Lisätietoja rekisteristä antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja.

10. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä.
Virheellisestä, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta voi
ilmoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen
terveysvalvonta@rauma.fi tai postitse osoitteella PL 283, 26101
RAUMA. Saatuaan tiedon henkilötiedon virheestä, puutteellisuudesta
tai vanhentuneisuudesta rekisterinpitäjä korjaa tiedon.
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