Tietosuojaseloste
1.Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi: Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde),
kirjaamo@energia.fi
Nimi: Tarvo Siukola
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Yhteystiedot: tarvo.siukola@energiavirasto.fi, puh. 029
5050 074
3.Tietosuojavastaavan Viivi Varila, viivi.varila@energiavirasto.fi, puh 029 5050
yhteystiedot
050
4. Rekisterin nimi

Energiaviraston Valvontatietojärjestelmä VATI:n
käyttäjärekisteri

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään VATI:n käyttäjäoikeuksien hallintaan
ja yhteyshenkilöinä Energiaviraston valvontatehtävissä.

6. Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot kaikkien luvanvaraista sähkö- tai
maakaasuverkkotoimintaa harjoittavien yhtiöiden VATIyhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja
sähköpostiosoitteet.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Verkonhaltijat itse ilmoittavat Energiavirastolle
muutoksista.

8. Tiedon säilytysaika

Lakisääteisten viranomaistehtävien kannalta tarvittava
aika (laki Energiavirastosta 2013/870 1§, Valvontalaki 30
§); Tietojen muuttuessa, virastolle ilmoitetut uudet tiedot
päivitetään ja vanhat poistetaan välittömästi.
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9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei valvontalain 28 §:n mukaista poikkeusta lukuun
ottamatta luovuteta viraston ulkopuolisille.
Valvontalain 28 §:n mukaan
Energiavirastolla on oikeus luovuttaa
salassapitosäännösten estämättä tietoja:
1) Finanssivalvonnalle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja
kuluttaja-asiamiehelle niiden tehtävien hoitamista varten
sekä Liikenne- ja viestintävirastolle, jos se on
välttämätöntä tietoturvallisuuteen liittyvien tehtävien
hoitamiseksi;
2) Euroopan komissiolle ja energia-alan
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle niiden tehtävien
hoitamista varten;
3) toisen ETA-valtion finanssimarkkinoita valvovalle
viranomaiselle, kansalliselle kilpailuviranomaiselle ja
kansalliselle sääntelyviranomaiselle niiden tehtävien
hoitamista varten;
4) Suomen tai toisen ETA-valtion syyttäjä ja
esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja
selvittämiseksi.
Energiavirastolla on oikeus luovuttaa vain sellaisia tietoja,
jotka ovat tarpeen asianomaisen viranomaisen tehtävien
suorittamiseksi, ja jos tietoja luovutetaan ulkomaan
viranomaiselle tai kansainväliselle toimielimelle,
edellyttäen, että niitä koskee kyseisten tietojen osalta
vastaava salassapitovelvollisuus kuin Energiavirastoa.

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

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A: Tekniset toimenpiteet
Järjestelmään kirjautuminen
Järjestelmään kirjaudutaan turvallisella tavalla vahvan
tunnistautumisen menetelmää käyttäen. Kirjautumisessa
ja käyttäjien tunnistamisessa on käytössä julkisen
hallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu
Suomi.fi-tunnistus. Energiaviraston sisäiset ja
ulkopuoliset käyttäjät kirjautuvat pankkitunnuksilla,
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mobiilivarmenteella tai varmennekortilla VATI:n
suojattuun käyttöliittymään. Verkonhaltijoiden tiedot
eivät näy muille käyttäjille kuin järjestelmän
pääkäyttäjille tai ylläpitäjille. Verkonhaltijoiden edustajina
olevien luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys
varmennetaan Suomi.fi-valtuuden avulla. Suomi.fivaltuuksisissa valtuuden voi antaa yrityksen
toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen, yrityksen
nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä,
kaupparekisteriin tai YTJ:än merkitty yksityinen
elinkeinonharjoittaja tai henkilö, jolle joku
edellämainituista on antanut oikeuden luoda valtuuksia
kyseisen yrityksen nimissä.
B: Organisatoriset toimenpiteet
Pääsy sähköisessä muodossa oleviin tietoihin on rajattu
käyttöoikeuksin rooleihin perustuen. VATI:n varsinaiseen
asiankäsittelyjärjestelmään on pääsy Energiavirastossa
rajoitettu koskemaan vain VATI:n hallinnointiin
oikeutettuja henkilöitä. Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijat
valtuuttavat käyttäjänsä Suomi.fi-palvelun kautta.
Valtuutus täytyy tehdä jokaiselle yrityksen VATIjärjestelmää käyttävälle henkilölle. Käyttäjän valtuus
toimia yrityksen puolesta tarkastetaan aina järjestelmään
kirjautumisen yhteydessä. Valtuutustiedot tarkastetaan
Väestörekisterin valtuusrekisteristä sekä
kaupparekisteristä. Yritys vastaa itse valtuuksien
hallinnoinnista.
12. Rekisteröidyn
oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus saada pääsy häntä koskeviin
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2
mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
C. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin
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yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
D. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
EU 2016/679:n 18 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus tietyin edellytyksin vaatia rekisterin
pitäjää rajoittamaan rekisteröidyn henkilötietojen
käsittelemistä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään
automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
F. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
EU 2016/679:n 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeutta
vastustaa henkilötietojen käsittelyä ei sovelleta,
mikäli käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy.
G. Automaattiset päätökset
EU 2016/679:n 22 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen
kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn ja jolla on häntä
koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa
häneen merkittävästi.
H. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo,
että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
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13. Tietoja
käsittelevät tahot

VATI:n varsinaiseen asiankäsittelyjärjestelmään pääsy on
Energiavirastossa rajoitettu koskemaan vain VATI:n
hallinnointiin oikeutettuja henkilöitä.

