Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

11.8.2014

Nimi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Osoite

PL 30 (Vesijärvenkatu 11 A), 15141 Lahti
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

vaihde 029 525 0800, kirjaamo.ara@ara.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- IT projektipäällikkö Harri Lahenius, p. 029 525 0847
lö rekisteriä Osoite
koskevissa PL 30 (Vesijärvenkatu 11 A), 15141 Lahti
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 029 525 0847, harri.lahenius@ara.fi
3
Rekisterin
nimi

Energiatodistusrekisteri, sisältää 1) laatija- ja 2) energiatodistusrekisterin

4
Energiatodistusten tekoon pätevöityneiden energiatodistusten laatijoiden yhteystiedot ja
Henkilötietojen käsittelyn laatijoiden hyväksyminen rekisteriin. Henkilötunnus tarvitaan, koska henkilöitä ei voida
tarkoitus
yksilöidä riittävästi yksinomaan nimen perusteella.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

1) Energiatodistusten laatijarekisteri sisältää energiatodistuksen laatijan nimen, hänen
henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja
ilmoittamansa toiminta-alueen. Laatija voi myös ilmoittaa halutessaan toiminnan
sähköpostiosoitteen, toiminnan internet-osoitteen sekä toimintaan liittyvän yrityksen
nimen.
2) Energiatodistusrekisteri sisältää energiatodistuksen kohteena olevaa rakennusta tai
rakennuksen osaa koskevat tiedot, joita ovat rakennuksen nimi, osoite ja rakennustunnus.
Tietojärjestelmä tuottaa todistukseen lisäksi tiedon todistuksen laatijasta ja
laatimispäivästä. Yrityksen nimeä koskeva tieto tulee myös järjestelmästä, jos tällainen
tieto on sinne rekisteröity. Rekisteriin tallennettujen tietojen perusteella todistus saa
VETUMA (VTJ, TUPAS ja mobiilivarmenne) kyselyt henkilötietojen varmentamiseen.
juoksevaan numeroon perustuvan todistustunnuksen.
VETUMA kiistämättön sähköinen allekirjoitus kansalaisvarmenteen avulla.
Rakennuksen energiatodistuksessa on runsaasti energiatodistuksessa ilmoitettavia
Pätevyydentoteajien (FISE tai KiinKo) tietojärjestelmät, lista laatijapätevyyden
teknisiä tietoja, jotka laatija tallentaa rekisteriin. Tällaisista tiedoista on säädetty
suorittaneista henkilöistä.
rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa, lain 3, 4, 9, 10, 11 ja 14 pykälissä, ja
lain nojalla annetuissa säädöksissä eli ympäristöministeriön teknisluonteisissa
asetuksissa. Tällaisia tietoja ovat rakennusta kuvaavat tiedot, kuten esimerkiksi
rakennuksen valmistumisvuosi, rakennuksen käyttötarkoitus, rakennuksen tai sen osan
lämmitetty nettoala, lämmitysjärjestelmän kuvaus ja ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus.
Rakennuksen laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskennan
lähtötietoina laatija tallentaisi rekisteriin tekniset tiedot rakennusvaipasta, ikkunoista,
ilmanvaihtojärjestelmästä, lämmitysjärjestelmästä, jäähdytysjärjestelmästä, lämpimästä
käyttövedestä ja sisäisistä lämpökuormista eri käyttöasteilla.
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7
Tietoja ei luovuteta
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei synny manuaalista aineistoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojärjestelmän käyttöoikeudet, jotka perustuvat käyttäjärooleihin.

Tulosta

