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1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
Y-tunnus: 2274241-9
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

2. Rekisterin nimi

IImanlaadun varautumisviestintä, Hopealuoti

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: HSY:n seutu- ja ympäristötiedon ilmansuojeluyksikön päällikkö
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611

4. Vastuuhenkilö

HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn
oikeutusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ilmanlaadun heikkenemisen varautumisviestinnän hoitaminen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteena on rekisteröidyn työtehtävä ja lakisääteisen tehtävän hoitaminen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteena on ympäristönsuojelulain 527/2014 146§ ja EY:n direktiivin
2008/50/EY (liite 5) perusteella. Niiden nojalla HSY on
laatinut yhteistyössä kuntien kanssa Varautumissuunnitelma ilmanlaadun heikkenemiseen (HSY julkaisuja
2010) ja määritellyt tilanteet, joista viestitään vastuussa
oleville viranomaistahoille toimenpiteiden käynnistämiseksi.
Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja jakelulistojen tarkistamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

YHTEYSTIEDOT
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Rekisteri sisältää seuraavat tiedot toimenpiteiden
käynnistämisestä vastuussa olevista henkilöistä:
• yhteyshenkilön nimi*
• sähköpostiosoite*
• puhelinnumero*
KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
(ARKISIN KLO 8.30-15.30)

Y-TUNNUS
2274241-9

Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytys ilmanlaadun heikkenemisen varautumisviestinnän hoitamiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja HSY ei voi suorittaa ilmanlaadun heikkenemisen varautumisviestintää.
7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Yhteyshenkilöä koskevat tiedot saadaan pääkaupunkiseudun
kaupunkien ympäristötarkastajilta tai kyseisen sidosryhmän määrittelemältä yhteyshenkilöltä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan yhteystietojen päivittämiseksi xls-taulukkona rekisteröidyn oman organisaation yhteyshenkilölle:
• Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, ilmansuojelusta vastaava ympäristötarkastaja
• Vantaan kaupunki, ilmansuojelusta vastaava
ympäristötarkastaja
• Espoon kaupunki, ilmansuojelusta vastaava
ympäristötarkastaja
• Kauniaisten kaupunki, ilmansuojelusta vastaava ympäristötarkastaja
• Uudenmaan ELY-keskus, ilmansuojelusta vastaava ylitarkastaja
• HSL, tiedotuspäällikkö
Rekisterin yhteystietoja käyttävät ainoastaan HSY:n
seutu- ja ympäristötiedon ilmanlaatupäivystäjät lakisääteisissä virka- ja työtehtävissään.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

HSY käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti HSY:n käyttämiin tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti. HSY
kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti tietosuojasta- ja tietoturvasta.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojen
käsittelystä, oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojen poistamista.
Tässä kappaleessa mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevan pyynnön voi toimittaa HSY:n verkkosivuilta löytyvällä omien tietojen tarkastusoikeuslomakkeella. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti
HSY:n toimipisteessä. Tarvittaessa HSY pyytää tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan hen-
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kilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. HSY kieltäytyy pyynnön toteuttamisesta ainoastaan laissa säädetyllä perusteella.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tietosuojaseloste on nähtävillä HSY:n kotisivuilla ja
HSY:n toimipaikassa.
12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

HSY säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja rekisterissä
sen aikaa, kun HSY:llä on tieto, että kyseinen henkilö
hoitaa tehtävää liittyen toimenpiteisiin ilmanlaadun heikennyttyä.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.
HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
(tietosuojavastaava@hsy.fi).

14. Tietosuojaselosteen muutokset
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KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

Mikäli HSY muuttaa tätä selostetta, HSY laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, HSY voi informoida näistä
myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
HSY:n sivuille asiasta ilmoituksen. HSY suosittelee
käymään säännöllisesti HSY:n sivuilla ja huomioimaan
mahdolliset muutokset selosteessa.
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