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 Tietojen käsittelyn tarkoitukset
Ydinenergialaissa ja säteilylaissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarvittavien henkilötietojen
käsittely.
 Tietojen käsittelyn lakiperusta

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

 Rekisteröityjen ryhmät

Kansalaiset lakisääteisissä viranomaisrekistereissä

Yritysten työntekijät ja toimielimet lakisääteisissä viranomaisrekistereissä
 Käsiteltävät henkilötiedot
-

nimi
yhteystiedot
titteli
tehtävä tai asema yrityksessä
tehtävään hyväksymistä koskevat tiedot
läsnäolo tarkastuksessa
säteilytyöntekijän säteilyaltistusta koskevat tiedot

-

muu liityntä valvonta-asiaan

 Mistä henkilötiedot ovat peräisin?
Rekisteröidyiltä itseltään, luvanhaltijalta tai toiminnanharjoittajalta, rekisteröityjen työnantajalta sekä
STUKin valvontatoiminnasta tai muilta viranomaisilta.
 Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään palveluntuottajien toimittamissa tietojärjestelmissä.

 Siirretäänkö tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille järjestöille tai onko
niillä pääsyä tietoihin?
Ei.

 Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat
Lain ja tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Säteilytyöntekijän terveystiedostoa säilytetään, kunnes työntekijä täyttää tai olisi täyttänyt 75 vuotta.
Kaikissa tapauksissa tiedosto säilytetään vähintään, kunnes säteilytyön päättymisestä on kulunut 30
vuotta.
 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Henkilöllä on myös oikeus saada tiedot poistetuksi mm. jos

•
•
•

suostumus peruutetaan eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
tietojen käyttötarkoitus/käsittely on päättynyt
käsittely on lainvastaista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojen käsittely rajoitetuksi muun muassa, jos rekisteröity
kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai henkilötietojen käsittely on lain vastaista.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
oikeus vastustaa käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot toiselle
rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.
Miten teen henkilötietoja koskevan pyynnön STUKille?
Henkilötietoja koskevan pyynnön voi tehdä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
http://www.stuk.fi/tietoa-stukista/tietosuoja. Lomakkeen voi lähettää sähköisesti tai postilla.

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.
 Onko henkilötietojen toimittaminen pakollista

Päätöksiä ei voida tehdä ja toimintaa ei voi harjoittaa, ellei säädettyjä tai määrättyjä henkilötietoja
toimiteta.
 Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittely perustuu suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa.
 Tieto profiloinnista tai automaattisesta päätöksenteosta
Ei käytössä.

 Oikeussuojakeinot
Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaista, rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

