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REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 30.8.2013

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Motiva Oy
Yhteystiedot
PL 489
00101 HELSINKI
0424 2811

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Nimi

asiantuntija
Milja Aarni
Yhteystiedot

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Motiva Oy
PL 489
00101 HELSNKI
0424 281 233

Uusiutuvan energian sertifioidut asentajat
Motiva Oy koordinoi valtakunnallista uusiutuvan energian sertifioitujen
asentajien koulutusjärjestelmää Ympäristöministeriön (YM)
toimeksiannosta. Motiva Oy ylläpitää tähän liittyvää asentajien rekisteriä.
Rekisteriin kerätään sertifiointijärjestelmän puitteissa järjestetyn
koulutuksen hyväksytysti käyneet asentajat, joille on myönnetty
sertifikaatinkäyttöoikeus. Rekisteri sijaitsee julkisella palvelimella ja sen
sisältämät tiedot ovat julkisia.

Rekisteriä ylläpitää YM:n lukuun Motiva Oy. Palvelin sijaitsee osoitteessa
Motiva Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosenkatu 4-6 A, 00100 Helsinki. Done
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IT Oy vastaa palvelimen teknisestä ylläpidosta: sähkönsyötöstä,
verkkoliikenteen toimivuudesta ja siitä, että palvelin toimii. Done IT:llä ei
ole käyttöoikeuksia palvelimen tietosisältöön.
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asentajien sekä heidän yritystensä yhteystietoja.
Lisäksi kirjataan asentajan tyyppi (aurinkolämpö, aurinkosähkö, biolämpö
tai lämpöpumppu).
Asentajilta kerätään seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja tyyppi. Asentajan palkanneelta yritykseltä kerätään
seuraavat tiedot: yrityksen nimi, osoite ja internet-osoite.
Kunkin asentajan tiedot säilytetään kolme vuotta, minkä jälkeen ne
poistetaan rekisteristä, ellei asentaja uusi sertifikaattiaan.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet *

Tiedot rekisteriin liitettävistä asentajista saadaan järjestelmää
koordinoivalta ja sertifikaatit myöntävältä toimikunnalta. Asentajien nimi- ja
yhteystiedot saadaan suoraan asentajilta.

7. Säännönmukaiset tietojen Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa seurantakyselyn toteuttamiseksi
luovutukset ja tietojen siirto ulkopuoliselle konsultille, joka velvoitetaan kirjallisella sopimuksella
EU:n tai Euroopan
hävittämään tiedot seurantakyselyn suorittamisen jälkeen.
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Ei manuaalista aineistoa.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Kaikki rekisterissä olevat tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa Motivan
levylle, johon on rajattu pääsy. Samaan paikkaan tallennetaan myös
henkilöiden antamat suostumukset tietojen tallentamiseen rekisteriin.

Kaikkiin tietoihin pääsee salasanan avulla järjestelmän ylläpitäjä (Motiva
Oy). Lisäksi tiedot voidaan luovuttaa seurantakyselyn toteuttamiseksi
ulkopuoliselle konsultille, joka velvoitetaan kirjallisella sopimuksella
hävittämään tiedot seurantakyselyn suorittamisen jälkeen. Seurantakyselyn
tuloksena tuotetaan yhteenvetoja tuloksista, mutta näistä ei käy ilmi mitään
yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden tietoja.
Tietoliikenneyhteyksissä käytetään ssl-suojausta.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista
merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin
tietosisältöä.

