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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä

24.9.2019

1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Huoltovarmuuskeskus (y-tunnus: 0202419-6)
Osoite

Aleksanterinkatu 48, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 029 505 1000
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja peruste

Nimi

Oskari Räikkönen, tietosuojavastaava
Osoite

Aleksanterinkatu 48, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 029 505 1027, oskari.raikkonen@nesa.fi
HVO Extranet -käyttäjärekisteri
Henkilötietoja käsitellään HVO Extranet -portaalin käyttäjien rekisteröimiseksi ja käyttövaltuuksien
hallinnoimiseksi. HVO Extranet -portaali toteuttaa Huoltovarmuuskeskukselle laissa huoltovarmuuden
turvaamisesta (1992/1390) määrättyä tehtävää kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän
yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa.
Henkilötietoja käsitellään lisäksi poikkeusolojen varalta esitettävien ajoneuvo- ja työkoneiden
varausehdotusten (jäljenpänä ”ATV-rekisteri”) käsittelyä varten.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset tietolähteet
7
Tietojen
vastaanottajat
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Henkilötietojen
säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään HVO Extranet -portaalin osalta perustuen rekisteröidyn antamaan
suostumukseen ja ATV-rekisterin osalta perustuen huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain
(1992/1390) 6 §:n 1 momentin 3 kohtaan. Rekisteröidyn tunnistaminen on edellytyksenä HVO
Extranet -portaalin käyttämiselle.
Rekisteri sisältää käyttäjän nimen, työtehtävän ja yhteystiedot sekä vain lokiin menevänä tietona
ensirekisteröinnin yhteydessä Kansallisen palveluväylän (Suomi.fi) TUPAS-verkkopankkitunnuksella
tunnistetusta käyttäjästä pankin antaman nimen ja henkilötunnuksen.
Lisäksi ATV-rekisteriin kerätään ajoneuvojen ja työkoneiden rekisteritunnuksia sekä näiden omistajien
henkilötunnuksista sellaisten ajoneuvojen ja työkoneiden osalta, joiden omistaja ei ole oikeushenkilö
vaan luonnollinen henkilö.
Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä tämän rekisteröityessä palveluun ja Kansallisen palveluväylän
TUPAS- tunnistautumista käytettäessä.
ATV-rekisterin tiedot kerätään Huoltovarmuusorganisaation poolien jäsenyrityksiltä. Lisäksi ELY-keskukset toimittavat ehdotuksen toimialueidensa ajoneuvo- ja työkonevarauksista.
HVO Extranet -portraalin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan
siirtää käsittelijöille käytettäessä alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa
muille viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
ATV-rekisterin henkilötiedot välitetään TRAFICOM:lle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
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10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus tietojen
poistamiseen

tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Laillista perustetta ei lähtökohtaisesti ole enää kun
henkilön peruste käyttää HVO Extranet -järjestelmää päättyy tai ATV-rekisteriin ehdotettu ajoneuvo
tai työkone poistetaan ATV-rekisteristä.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötunnusta ei käsitellä manuaalisesti. Vain käyttäjän ensimmäinen rekisteröinti perustuu Kansallisen palveluväylän osana toimivaan
pankkien TUPAS -salasanaan. Jatkossa käyttäjä tunnistetaan kertakäyttösalasanoilla. Henkilötietoja
käsittelevät vain Huoltovarmuuskeskuksen palveluksessa olevat, määrätyt henkilöt. Huoltovarmuuskeskuksen työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity
voi nähdä sekä päivittää omat tietonsa HVO Extranet -portaalissa. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada Huoltovarmuuskeskus poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

•
•
•
•
13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

•
•
•

14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen
16
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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