Tietosuojaseloste
1.Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi: Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Osoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde),
kirjaamo@energia.fi
Nimi: Suvi Koikkalainen
Osoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki

Yhteystiedot: suvi.koikkalainen@energiavirasto.fi,
puh. 029 5050 143
3.Tietosuojavastaavan Viivi Varila
yhteystiedot
viivi.varila@energiavirasto.fi
puh. 029 5050 050
4. Rekisterin nimi
Kestävyyskriteerien sähköinen asiointijärjestelmä (KEKRI)
5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Lainsäädännöllinen perusta
Henkilötietojen käsittely perustuu biopolttoaineista,
bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin
(393/2013, jäljempänä kestävyyslaki).
Tausta
Kestävyyslain mukaan sen soveltamisalaan kuuluvilla
toiminnanharjoittajilla tulee olla kestävyyskriteerien
noudattamista koskeva järjestelmä (toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmä), jolla osoitetaan biopolttoaineiden,
bionesteiden
ja
biomassapolttoaineiden
kestävyyskriteerien
täyttyminen
(12
§).
Toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmän
hyväksymispäätöstä voidaan muuttaa (17 §) tai se voidaan
peruuttaa (18 §).
Toiminnanharjoittajien on vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä
toimitettava
Energiavirastolle
selvitys
biopolttoaine-, bioneste- ja biomassapolttoaine-erien
kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista
(kestävyyskriteeriselvitys), joita se on kalenterivuoden
aikana Suomessa tuottanut, valmistanut, luovuttanut
kulutukseen tai käyttänyt (31 §).
Käyttötarkoitus
KEKRI-järjestelmä on sähköinen asiointijärjestelmä, joka
on tarkoitettu sekä Energiaviraston ulkopuolisille että
sisäisille käyttäjille. KEKRI-järjestelmään toimitetaan sekä
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siellä käsitellään kestävyysjärjestelmien hyväksymis- ja
muutoshakemuksiin,
kestävyyskriteeriselvityksen
toimittamiseen sekä todentamiseen liittyviä asioita.

6. Rekisterin
tietosisältö

Henkilötietoja
käsitellään
hakemusten,
kestävyyskriteeriselvitysten
ja
todentamisraporttien
käsittelyn ja hallinnoinnin aikana. Järjestelmän kautta
vastaanotetut tiedot tallennetaan Arkkiin.
Energiavirasto voi tarkastella ja tallettaa seuraavia
henkilötietoja järjestelmässä:
1. Toiminnanharjoittajat
•

Toiminnanharjoittajan (valtuuttaman) edustajan ja
yhteyshenkilön
etuja
sukunimi,
toimenkuva,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

•

Toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmän
hallinnointiin liittyvien henkilöiden etu- ja sukunimi
sekä toimenkuva;

2. Todentajayhtiöt
•

Todentajayhtiön puolesta valtuutettujen henkilöiden
etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

•

Todentajan
yhteyshenkilön
etuja
sukunimi,
toimenkuva, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

•

Todentajayhtiön riippumattomien katselmoijien etu- ja
sukunimi ja toimenkuva;

3. Kolmannet osapuolet
•

Todentamisraporteissa todentamiseen mahdollisesti
osallistuneen muun asiantuntijan nimi, yritys ja tehtävä
todentamisessa;

•

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön
FINAS:n arviointiryhmän henkilöiden etu- ja sukunimi
sekä toimenkuva;

4. Energiavirasto
•

Energiaviraston sisäisten käyttäjien etu- ja sukunimi,
virkanimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
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7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Toiminnanharjoittajien ja todentajayhtiöiden edustajat
sekä Energiaviraston sisäiset käyttäjät.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se on
Energiaviraston lakisääteisten tehtävien toteuttamisen
kannalta tarpeen.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei kestävyyslain 33 §:n mukaisia poikkeuksia
lukuun ottamatta luovuteta viraston ulkopuoliselle.
Energiavirastolla
on
oikeus
luovuttaa
salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja muun muassa
syyttäjälle ja poliisille rikoksen ehkäisemiseksi ja
selvittämiseksi, Verohallinnolle verotuksen toimittamista
ja valvontaa varten, sekä valtionapuviranomaiselle
valtionavustuksen valvontaa varten. (33 §).

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
KEKRI -järjestelmään kirjautuminen
Järjestelmään kirjaudutaan turvallisella tavalla vahvan
tunnistautumisen menetelmää käyttäen. Energiaviraston
nimetyt
henkilöt
sekä
toiminnanharjoittajan
ja
todentajayhtiön
edustajat/valtuuttamat
henkilöt
kirjautuvat pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
varmennekortilla
Suomi.fi-tunnistautumisen
tai
valtuutuksen kautta KEKRI-järjestelmän käyttöliittymään.
Kirjautumisessa ja käyttäjien tunnistamisessa on käytössä
ulkopuolinen käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä Auth0.
Toiminnanharjoittajien tiedot eivät näy muille käyttäjille
kuin järjestelmän pääkäyttäjille ja ylläpitäjille sekä
toiminnanharjoittajaa nähden sopimussuhteessa olevalle
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todentajalle. Todentajien tiedot eivät näy muille käyttäjille
kuin järjestelmän pääkäyttäjille ja ylläpitäjille.
Päävastuullisen todentajan ja muiden todennukseen
osallistuneiden henkilöiden etu- ja sukunimi sekä
toimenkuva näkyvät myös toiminnanharjoittajalle, joka on
sopimussuhteessa todentajan kanssa.
Toiminnanharjoittajan edustajina olevien luonnollisten
henkilöiden henkilöllisyys varmennetaan henkilötunnuksen
avulla. Oikeushenkilön tiedot ja nimenkirjoitusoikeudet
varmistetaan kaupparekisteristä/valtuusrekisteristä.
B: Organisatoriset toimenpiteet
Pääsy sähköisessä muodossa oleviin tietoihin on rajattu
käyttöoikeuksin rooleihin perustuen.
Energiavirastossa pääsy järjestelmään
koskemaan
vain
KEKRI-järjestelmän
oikeutettuja henkilöitä.

on rajoitettu
hallinnointiin

Toiminnanharjoittajat valtuuttavat edustajansa Suomi.fi
valtuudet-palvelun
kautta.
Todentajat
valtuuttavat
käyttäjänsä KEKRI-järjestelmään valtakirjalla. Valtakirjoja
käsittelevät
vain
KEKRI-järjestelmän
hallinnointiin
oikeutetut henkilöt.
12. Rekisteröidyn
oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä
koskeviin
henkilötietoihin.
Pyyntö
osoitetaan
kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan
itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
C. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin edellytyksin vaatia
rekisterin
pitäjää
rajoittamaan
rekisteröidyn
henkilötietojen käsittelemistä.
D. Automaattiset päätökset
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen
päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn ja jolla on häntä koskevia
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oikeusvaikutuksia
merkittävästi.

tai

joka

vaikuttaa

häneen

E. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä
on
oikeus
tehdä
valitus
valvontaviranomaiselle
tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan asetusta.
13. Tietoja
käsittelevät tahot

KEKRI:n suojattuun asiankäsittelyjärjestelmään pääsy on
Energiavirastossa rajoitettu koskemaan vain KEKRIjärjestelmän hallinnointiin oikeutettuja henkilöitä.

