DATASKYDDSBESKRIVNING; Meddelanden om drönarflygning i närheten
av flygplats
EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 13 och 14
1. Registeransvarig
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab
FO-nummer: 2767840-1
Besöksadress: Pilotvägen 1, B-trappan, 01530 Vanda
Postadress: PB 157, 01531 Vanda
Telefon (växel): 020 4284 000
ans@ansfinland.fi
2. Kontaktperson(er) i ärenden som gäller registret
Kari Kerke
Direktör
kari.kerke@fintraffic.fi
3. Registrets namn
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab:s register över flygningsplaner; Drönarflygning i
närheten av flygplats
4. Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att behandla de anmälningar
om drönarflygningar som Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab mottagit, så att Fintraffic
Flygtrafiktjänst Ab kan bedöma verksamhetens fara eller olägenhet för
flygtrafiken samt inverkan på flygtrafikens smidighet.
Personuppgifterna kan användas för följande ändamål:
- För att förhindra missbruk
- För att utföra flygtrafiktjänster och flygkontrolltjänster
- För att trygga nödvändig informationsgång i lufttrafiken
5. Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna mottas och överlåts till den operativa personal som erbjuder
flygtrafiktjänster på flygplatsen där flygningsverksamheten sker, för att kunna
koordinera flygningen och trygga lufttrafiken. Uppgifterna överlåts till
myndigheter i sådana fall, där man misstänker att verksamheten har orsakat

olägenheter/fara för lufttrafiken.
Uppgifterna lagras i Enfos molntjänst.
6. Registrets informationsinnehåll
Uppgifterna som sparas anges på blanketten.
• Drönarflygarens kontaktuppgifter
• Beskrivning av verksamheten
• Planerade verksamhetstider
• Övriga uppgifter som flygaren uppger
7. Informationskällor
Uppgifter om flygaren fås på basis av informationsfälten i ansökan, per e-post
av den som lämnar anmälan om flygning eller per telefon då
flygningsuppgifterna mottas.
8. Utlämning och överföring av uppgifterna inom Europeiska unionen eller
utanför det europeiska ekonomiska området
Ifall inte övrig lagstiftning stipulerar annorlunda, får de lagrade uppgifterna
endast användas för undersökning av olyckor, farosituationer eller
motsvarande situationer samt för flygtrafiktjänstens eget flygsäkerhetsarbete.
Lagrade trafikbilder får dessutom användas för bedömning av
miljökonsekvenser och för planering av luftrummet.
Vid sidan av det som stipuleras i Europeiska unionens lagstiftning, bör
personer som idkar luftfartsverksamhet, deras anställda samt de som utför
uppdrag som påverkar flygsäkerheten meddela Trafiksäkerhetsverket om
farosituationer, avbrott i verksamheten eller övriga avvikande situationer i
anslutning till luftfartygs verksamhet samt flygningsplatsens funktioner och
flygtrafiktjänster som utgör en risk, eller skulle utgöra en risk om man inte
ingriper i dem, för säkerheten i luftfartyg eller personer som befinner sig i
luftfartyget eller vilken annan person som helst.
9. Uppgifternas lagringstid
Flygningsanmälningar lagras i sex (6) månader. På begäran av myndighet
kan uppgifterna lagras längre än ovannämnda tid.
10.

Principerna för dataskydd

Personuppgifterna i detta register skyddas genom tekniska och
organisatoriska åtgärder mot obefogad och/eller olaglig åtkomst, ändring eller

radering eller annan behandling, inklusive olovlig utlämning och överlåtelse
av uppgifterna i detta register.
Uppgifterna lagras i elektroniska system, som skyddas av brandmurar,
lösenord och övriga ändamålsenliga tekniska lösningar. Rätten att använda
registret omfattar endast specifika personer anställda av Fintraffic
Flygtrafiktjänst Ab och andra fastställda personer, som behöver uppgifterna i
sitt arbete. Alla som har tillgång till registrets uppgifter omfattas av
tystnadsplikt.
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab iakttar strikta dataskyddskrav i administrationen
och övervakningen av tillgången till sina IT-system. Anställda som behandlar
uppgifter i detta register som en del av sitt arbete utbildas och instrueras
regelbundet i dataskydd och datasäkerhet.
11.
Rätt att granska uppgifter samt rätt att överföra uppgifter från ett
system till ett annat
Den registrerade har rätt att, efter att ha uppgett den information som behövs
för att söka uppgifterna, få veta vilka uppgifter om hen som lagrats i registret,
eller att det inte finns uppgifter om hen i registret. Den registeransvariga
informerar samtidigt den registrerade om de regelmässiga
informationskällorna och för vilket syft registeruppgifterna används och
regelmässigt utlämnas.
En registrerad person som vill granska uppgifterna om sig själv på
ovannämnda sätt, ska lämna en begäran om detta på ett egenhändigt
undertecknat eller på motsvarande sätt bestyrkt dokument till den
kontaktperson som anges i punkt 2 i denna registerbeskrivning.
Den registrerade har rätt att få de personuppgifter som hen uppgett för den
registeransvariga i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format,
samt rätt att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig,
om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal mellan den
registeransvariga och den registrerade, och behandlingen utförs automatiskt
om överföringen är tekniskt möjlig.
12.

Rätt att återta samtycke

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke från den
registrerade, har den registrerade rätt att när som helst återta sitt samtycke.
Begäran om återtagande av samtycke ska lämnas på ett egenhändigt
undertecknat eller på motsvarande sätt bestyrkt dokument, som skickas per
e-post till den kontaktperson som anges i punkt 2 i denna registerbeskrivning.

Behandling av personuppgifter som ägt rum innan samtycket återtogs blir
ändå inte olaglig, trots att samtycket återtas.
13.
Korrigering och radering av uppgifter, samt begränsning av
behandling
Den registeransvariga bör utan onödigt dröjsmål på eget initiativ eller på
begäran av den registrerade korrigera, radera eller komplettera en
personuppgift i registret som är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad med
tanke på behandlingens syfte.
Den registeransvariga bör också förhindra spridningen av en sådan uppgift,
om uppgiften riskerar att skada den registrerades personliga integritet eller
dennas rättigheter.
Den registeransvariga bör på begäran av den registrerade begränsa
behandlingen, ifall den registrerade har bestridit riktigheten i sina
personuppgifter eller den registrerade har anfört att behandlingen är lagstridig
och motsatt sig radering av sina personuppgifter och i stället krävt
begränsning av deras behandling.
Den registeransvariga bör begränsa behandlingen också då den
registeransvariga inte längre behöver ifrågavarande personuppgifter för
behandlingens syfte, men den registrerade meddelar att hen behöver dem för
att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Dessutom bör den
registeransvariga begränsa behandlingen om den registrerade har gjort en
invändning mot behandlingen av personuppgifter med stöd av
dataskyddsförordningen medan hen väntar på att det fastställs om den
registeransvarigas berättigade behandlingsgrunder väger tyngre än den
registrerades grunder. Om den registeransvariga har begränsat behandlingen
på ovannämnda grunder, bör den registeransvariga meddela den
registrerade innan begränsningen av behandlingen upphör.
Begäran om korrigering lämnas till den kontaktperson som anges i punkt
2 i denna registerbeskrivning.
14.

Rätt att anföra besvär

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos behörig tillsynsmyndighet, om
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab i sin verksamhet inte har iakttagit lämplig
dataskyddsreglering.

