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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään ympäristönterveydenhuollon viranomaiselle laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
- asiakkaan tunnistaminen ja yksilöinti
- yritysasiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- luvista ja ilmoituksista perittävien maksujen laskutus, tarvittaessa perintä
- viranomaisyhteistyö.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Lakisääteinen velvoite
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
- elintarvikelaki, 13.1.2006/23
- terveydensuojelulaki, 19.8.1994/763
- tupakkalaki, 29.6.2016/549
- eläinlääkintähuoltolaki, 16.10.2009/765.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Laskutettavan nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus laskun laadinnan ajan.
Organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja toimeksiannon perusteella:
- Monetra Oy.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Ei käytetä.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

PL 34, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Ympäristöjohtaja

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34, 90015 Oulun kaupunki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

PL 1, 90015 Oulun kaupunki

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

- etunimi ja sukunimi
- postiosoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- henkilötunnus (yksityisellä elinkeinoharjoittajalla ei ole käytettävissä Y-tunnusta)
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
Arkistolaitoksen päätös KA 346/43/02 sekä Kuntaliiton säilytysaikaopas, Ympäristöterveydenhuolto 16.

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_0.3
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Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

- asiakkaan ilmoittamat tiedot (hakemus- ja ilmoitusasiakirjat)
- tarkastajien käynnit valvontakohteilla ja yhteydenpito valvottaviin kohteisiin
- YTJ-tietopalvelu
- muut viranomaiset
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Valvontatiedot tallennetaan valtakunnalliseen Vati - Ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus ja
tiedonhallintajärjestelmään.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Ei
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
 tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 pyytää tietojesi oikaisemista
 vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
 oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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