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Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään sertifioitujen uusiutuvan energian asentajien rekisterin ylläpitämiseksi, sertifikaattihakemusten käsittelemiseksi ja sertifikaattien myöntämiseksi. Rekisteriin kerätään uusiutuvan energian asentajien sertifiointijärjestelmän puitteissa järjestetyn koulutuksen hyväksytysti käyneet asentajat, joille on hakemuksesta myönnetty sertifikaatinkäyttöoikeus. Rekisteröidyille asentajille voidaan lähettää tietoa uusiutuvan energian toimintaympäristöstä ja muista ajankohtaisista alan asioista.
Sertifiointijärjestelmän taustalla on uusiutuvan energian RES-direktiivi (Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön
edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, 14 artiklan 3 ja 4 kohta liite IV), jonka
toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään ja tehostamaan uusiutuvan energian käyttöä Euroopan unionin jäsenmaissa. Direktiivi
edellyttää jäsenmaita varmistamaan, että uusiutuvan energian lämmitysjärjestelmien asentajien saatavilla on sertifiointi- tai hyväksymisjärjestelmä.
Tietojen käsittely ja käsittelijät
Motiva Oy koordinoi valtakunnallista uusiutuvan energian sertifioitujen asentajien järjestelmää ympäristöministeriön toimeksiannosta (YM10/612/2014). Motiva Oy ylläpitää tähän liittyvää asentajien rekisteriä, vastaanottaa rekisterissä mainitut henkilötiedot ja käsittelee niitä ympäristöministeriön lukuun. Ministeriö on sopinut Motiva Oy:n kanssa henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Asentajien tiedot tallennetaan rekisteriin. Asentajan nimi ja yhteystiedot laitetaan
nähtäville internetissä julkaistavaan sertifioitujen asentajien luetteloon asentajan suostumuksen perusteella. Luettelo sertifioiduista asentajista on nähtävillä Motiva Oy:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.motiva.fi/sertifioidutasentajat.
Kaikki rekisterissä olevat tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa Motiva Oy:n verkkolevylle, jonne kirjaudutaan henkilökohtaisin tunnuksin. Verkon ja työasemien tietoturva on varmistettu. Samaan paikkaan tallennetaan myös henkilöiden antamat
suostumukset tietojen tallentamiseen rekisteriin. Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. Paperilla saapuvat sertifikaattihakemukset tuhotaan hakemuksen käsittelyn jälkeen.
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Luettelo sertifioiduista asentajista sijaitsee Motiva Oy:n internet-sivujen palveluntarjoajan palvelimella ja on nähtävissä osoitteessa http://www.motiva.fi/sertifioidutasentajat .
Tietojen luovutus
Henkilötietoja luovutetaan Uusiutuvan energian toimikunnan jäsenille uusiutuvan energian asentajan sertifikaattihakemuksen
käsittelemiseksi. Uusiutuvan energian toimikunta myöntää sertifikaatit hakemusten perusteella. Uusiutuvan energian toimikuntaan kuuluvat sertifiointijärjestelmän toteutukseen osallistuvat yritykset ja niiden edustajat. Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta
luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään sertifikaatin voimassaoloajan eli viisi vuotta, minkä jälkeen ne poistetaan rekisteristä, ellei asentaja
uusi sertifikaattiaan. Asentaja voi pyytää poistamaan omat tietonsa Motivan tai sen palvelutarjoajan palvelimella sijaitsevasta
rekisteristä ja/tai internet-sivustolla olevasta luettelosta.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on oikeus
 saada pääsy omiin henkilötietoihin
 tietojen oikaisemiseen
 tietojen käsittelyn rajoittamiseen
 tietojen poistamiseen
 tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
 tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Pääsy omiin tietoihin
Rekisteröity voi saada nähtäväkseen omat rekisteriin tallennetut tietonsa lähettämällä tietopyyntö ympäristöministeriöön (kirjaamo@ym.fi).
Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen
Jos rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on epätarkkuus, puute tai virhe, voi virheellisen tiedon poistamista pyytää
lähettämällä pyyntö ympäristöministeriöön (kirjaamo@ym.fi).
Käsittelyn rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tiedot on korjattu.
Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyyntö ympäristöministeriöön (kirjaamo@ym.fi).
Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydetään häntä ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot sivun yläosasta.
Henkilötietojen käsittelystä voi myös valittaa valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut

