Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
HetiL:n mukaan tarkistettu seloste / Laadittu 20.1.2012
Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n edellyttämät informointitiedot
1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisteriasioita hoitava
henkilö tai yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja rekisterin
pitämisen peruste

5. Rekisterin tietosisältö
(rekisteröityjen ryhmä/ryhmät
ja näihin liittyvät tiedot tai
tietoryhmät)

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

9. Tarkastusoikeus

10. Tiedon korjaaminen

Nimi
Säteilyturvakeskus
Postiosoite Postinumero
PL 14
00881 Helsinki
Puhelin
(09) 759881
Käyntiosoite
Laippatie 4, 00880 Helsinki
Juha Häikiö
STUKin ohjeistoekstranetin (https://ohjeisto.stuk.fi) käyttäjä- ja kommenttilistat
Ohjeistoekstranet-palvelussa kuka tahansa voi kommentoida STUKin
valmistelemia YVL- ja ST-ohjeita. Rekisteröidyt käyttäjät voivat myös lukea
muiden rekisteröityjen käyttäjien lähettämiä kommentteja. Verkkopalvelun
asiattoman käytön välttämiseksi kommentteja lukevilta käyttäjiltä edellytetään
rekisteröitymistä.
Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuja henkilötietoja käytetään palveluun
kirjautumiseen ja kommentin esittäjän identifiointiin.
Rekisteröityjen käyttäjien nimi, organisaatiolyhenne, käyttäjätunnus,
käyttäjäryhmä, sähköpostiosoite.
Käyttäjän kirjoittamat kommentit, niiden lähetysajankohta ja IP-osoite.
Ohjeluonnosten valmistelusta vastaavien Säteilyturvakeskuksen virkamiesten
nimet.
Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä. Rekisteröimättömien käyttäjien
lähettämiä tietoja ei todenneta.
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja.
Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi.
Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 § ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.
Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella,
asianosaiselle pyynnöstä JulkL:n mukaisesti tai lakiin perustuvan oikeuden
nojalla.
Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa, ja rekisteri on suojattu
käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Vain palvelun ylläpitäjällä
Säteilyturvakeskuksessa sekä palvelinalustan toimittajalla on pääsy rekisterin
tietoihin.
Kommentit voidaan edelleen lähettää sille viranomaiselle / virkamiehelle, jonka
vastuualueeseen viestin aihepiiri kuuluu.
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat
henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään
Säteilyturvakeskuksesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla
kirjeellä.
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Säteilyturvakeskukseen tehdyn
rekisteröidyn pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Korjaamispyyntö
tehdään riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja
korjatut tiedot. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.

