REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslag (523/1999) 10 §
Läs igenom anvisningarna före ifyllandet av registerbeskrivningen.
Använd en bilaga vid behov.

Datum

7.3.2017

Namn
1a
Registeransvarig Borgå stad, miljöhälsovård
Adress

Teknikbågen 1A, 06100 Borgå
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post)

ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi
2
Kontaktperson
för registret

Namn

Tiina Tiainen
Adress

Teknikbågen 1A, 06100 Borgå
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post)

3
Registrets namn
4
Syftet med
behandlingen av
personuppgifter

tiina.tiainen@porvoo.fi
tfn 040 723 4141
Miljöhälsovårdens register över kunder och objekt i programmet Digia Tarkastaja
Register över aktörers och privatpersoners kontaktuppgifter med anknytning till
miljöhälsovårdens tillsynsverksamhet samt tillsynsdata. Miljöhälsovårdens tillsynsuppgifter
omfattar livsmedelstillsyn, tillsyn enligt hälsoskyddslagen, tillsyn enligt tobakslagen, i
läkemedelslagen avsedd tillsyn över försäljning av preparat avsedda för substitutionsbehandling
med nikotin, djurskyddstillsyn, tillsyn över djursjukdomar och tillsyn över biprodukter av
animaliskt ursprung.

5
Registrets
datainnehåll

I registren införs identifikationsuppgifter om tillsynsobjekten, planerade och genomförda
kontrollåtgärder samt andra motsvarande för tillsynen behövliga uppgifter enligt denna lag och
de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den. Identifikationsuppgifter är
företagarens namn, adress och företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas
personbeteckning, samt namn och adress för tillsynsobjektet. När det gäller godkända
laboratorier registerförs dessutom de analysmetoder som tillämpas inom bedömningen samt
namnet på den person som ansvarar för undersökningarna i laboratoriet.

6
Regelmässiga
uppgiftskällor

Verksamhetsutövare och privatpersoner lämnar själva sina identifikations- och kontaktuppgifter.
Information fås också från YTJ:s register och föreningsregistret.

REGISTERBESKRIVNING

7
Regelmässigt
utlämnande
av uppgifter

2

Uppgifterna får användas av miljöhälsovårdens personal för lagstadgade myndighetsuppgifter.
Privatpersoners personuppgifter lämnas inte ut utan personens samtycke. Borgås
beredskapsorganisation kan ges en begränsad användningsrätt: endast kontaktuppgifterna för
tillsynsobjekten inom den regelbundna tillsynen per objektgrupp. Övriga uppgifter lämnas ut på
begäran i enlighet med offentlighetslagen.
Tillsynsdata, som definieras av de centrala ämbetsverken för miljö- och hälsoskydd, överförs
automatiskt till statens datasystem för tillsynsdata inom miljö- och hälsoskyddet (83-84 § i
livsmedelslagen, 47 § i hälsoskyddslagen, 87 § i tobakslagen).
Utan hinder av tystnadsplikten får uppgifter som erhållits vid tillsynen över att denna lag iakttas eller
vid utförandet av uppgifter i anslutning till tillsynen och som gäller en enskilds eller en
sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga
förhållanden lämnas till
1) statliga och kommunala myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag,
2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,
3) utländska organ och inspektörer, om det krävs enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning eller
någon annan internationell förpliktelse som är bindande för Finland.

8
Endast om en internationell förpliktelse som är bindande för Finland kräver det.
Översändande
av uppgifter
utanför EU
eller EES

9
Principer för
skydd av
registret

A Manuellt material

I ett låst kontorsutrymme som inte är tillgängligt för utomstående.

B Uppgifter som behandlas med ADB

Anställda har ett personligt användarnamn och lösenord för användning av systemet.

