TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 17.3.2020
REKISTERIN NIMI

1. Rekisterinpitäjä

WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalun käyttäjärekisteri
Nimi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Osoite

Sosiaali- ja terveysministeriö, Meritullinkatu 8, PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sosiaali- ja terveysministeriö, 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde),
kirjaamo@stm.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi ja yhteystiedot
Nvm Jarkko Rapala, jarkko.rapala@stm.fi, puh. 0295 163 315
Asiantuntija Jyrki Huikari, jyrki.huikari@stm.fi, puh. 0295 163 318

3. Tietosuojavastaava

Nimi ja yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysministeriö: Lassi Kauttonen; stmtietosuojavastaava(at)stm.fi, puh. 0295 16001(vaihde)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Talousveden riskinhallintajärjestelmällä (WSP) talousvesihuoltolaitokset
pystyvät tunnistamaan kaikki vedentuotantoonsa ja laitoksen toimintaympäristöön liittyvät riskit raakaveden muodostusalueelta vedenottamon, veden käsittelyn ja veden jakelun kautta kuluttajan hanaan.
Yhdyskuntajätevesihuollon riskinhallintajärjestelmällä (SSP) jäteveden
puhdistuslai-tokset voivat käyttää sitä tunnistamaan ja hallitsemaan jäteveden puhdistuksen ja viemäröinnin terveys- ja ympäristöriskit.
WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan
vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien hallinnan sisältävään
WSP-malliin (Water Safety Plan). WSP:n periaatteita on tietojärjestelmässä sovellettu myös jäteveden puhdistuksen ja viemäröinnin terveysja ympäristöriskeihin (SSP, Sanitation Safety Plan).
Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnista säädetään terveydensuojelulaissa (734/1994) 20 §
Riskienhallintatyökalu ei sisällä henkilötietoja.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän
järjestelmään hakemaan käyttöoikeuteen ja siinä yhteydessä luovutettaviin henkilötietoihin.

7. Rekisterin henkilötietoryhmät ja tietosisältö

- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Rekisterin tiedot syntyvät käyttäjän hakiessa käyttöoikeutta ja käyttöoikeuden
myöntämisen yhteydessä. Rekisteröidyn tiedot poistetaan käyttöoikeuden päätyttyä.
Rekisteröityvät ovat vesihuoltolaitoksen riskienhallinnasta vastaavat henkilöt, vesihuoltolaitoksen terveysvalvonnasta vastaavat henkilöt (kunnallinen terveydensuojeluviranomainen) tai vesihuoltolaitoksen valtuuttama riskienhallinta-asiantuntija.

9. Integraatio muuhun järjestelmään

Ei ole

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
11. Henkilötietojen siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle järjestölle
12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tietoja ei luovuteta eteenpäin

13. Aiotaanko rekisterin tietoja käyttää
muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne
kerättiin
14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ei

15. Pääsy tietoihin ja tarkastusoikeus

Tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2016/679) 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa.
Ohjeet tietopyynnön tekemiseen:
https://stm.fi/tietosuoja/pyynto-henkilotietojen-tarkistamiseksi

16. Tiedon korjaamisoikeus

Tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2016/679) 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 3. olevalle taholle.

17. Oikeus poistaa tiedot

Tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2016/679) 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 3. olevalle taholle.

18. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tietosuojalain (5.12.2018/1050) 21 §:n mukainen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

18. Evästeiden käyttö

Sovelluksen käyttämään evästeeseen tallennetaan käyttäjän autentikoitusessio ja sovelluksen välttämättömiä tilatietoja eli sillä varmistetaan,
kuka käyttäjä on kyseessä ja mitkä ovat hänen sen hetkisen istuntonsa
asetukset ja oikeudet. Eli evästeen tehtävänä on ainoastaan toimia palvelun käyttöä mahdollistavana ja helpottavana ominaisuutena. Evästeistä ei kerätä mitään tietoa eikä sovellus tallenna mitään mainos- / jäljitysevästettä käyttäjien koneille.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin
Henkilötietoja säilytetään rekisteröityneen käyttöoikeuden keston ajan.
Kun käyttöoikeus päättyy, tiedot poistetaan rekisteristä.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.
B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä,
joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat
lukitussa ja valvotussa tilassa.

