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REKISTERINPITÄJÄN SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA; Drone- lennätysilmoitukset lentoaseman lähistöllä
Tietosuoja-asetus artikla 30
päivämäärä:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on
ylläpidettävä rekisteriä sen vastuulla olevista käsittelytoimista voidakseen osoittaa, että ne ovat
asetuksen mukaisia. Seloste on saatettava pyydettäessä valvontaviranomaisen saataville.
1. Rekisterin/Osarekisterin nimi

Drone-lennätysilmoitukset lentoasemien lähistöllä

2. Rekisterinpitäjä

Fintraffic Lennonvarmistus Oy (“Fintraffic ANS”)
Y-tunnus: 2767840-1
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa
Postiosoite: PL 157, 01531 Vantaa
Puhelin (vaihde): 020 4284 000
ans@fintraffic.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja

Kari Kerke
kehitysjohtaja
kari.kerke@fintraffic.fi

4. Henkilötietojen
käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fintraffic ANS:n
vastaanottamien drone-lennätysilmoitusten käsittely, jotta yhtiö
voi täyttää ilmailulaista johtuvat velvollisuutensa arvioida
toiminnan aiheuttaman vaaran tai haitan lentoliikenteelle ja sen
sujuvuudelle.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
ja henkilötietoryhmistä

Rekisteriin kirjataan tieto niistä toimijoista ja henkilöistä, jotka
toimittavat Fintraffic ANS:lle ilmoituksen lennätystoiminnasta, joka
saattaa vaikuttaa lentoliikenteeseen.
Tallennettavat tiedot ja tietotyypit, joita rekisteröidyistä
käsitellään:
– ilmoituksen tekijän nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen
siirto Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin

Lennätysilmoituksissa olevia tietoja voidaan henkilötietolain
estämättä luovuttaa toisen valtion tai järjestön ilmatilan
hallintayksikölle ja ilmaliikennepalvelun tarjoajalle, jos
kansainväliset standardit ja käytännöt tätä edellyttävät, kuitenkin
maanpuolustuksen tarpeet huomioiden. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, tallenteita saa käyttää
yksinomaan onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vastaavien
tilanteiden tutkintaan sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan
omaan lentoturvallisuustyöhön. Liikenteen tilannekuvan tallennetta
saa lisäksi käyttää ympäristövaikutusten arviointiin ja ilmatilan
suunnitteluun.
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Sen lisäksi, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään,
ilmailutoimintaa harjoittavan, hänen palveluksessaan olevan sekä
lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan on
ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle ilma-aluksen
toimintaan sekä lentopaikan toimintoihin ja
lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä vaaratilanteista, toiminnan
keskeytyksistä tai muista poikkeuksellisista tilanteista, jotka
vaarantavat, tai jos niihin ei puututa, vaarantaisivat ilma-aluksen
taikka siinä olevien henkilöiden tai kenen tahansa muun henkilön
turvallisuuden.
7. Tietojen säilytysaika ja
poistaminen

8. Käsittelytoimien tekniset ja
organisatoriset turvatoimet

Tietoa säilytetään keskitetyssä sähköpostissa (LVO/Kehitys) 6
kuukautta ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.
Verkoston lennonjohtoyksiöihin toimitetut lennätysilmoitukset on
ohjeistettu poistamaan paikallisista sähköposteista välittömästi
lennätyksen suorittamisen jälkeen.
Tämän (osa)rekisterin sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä
ja organisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta
pääsyä, muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan
mukaan lukien tämän (osa)rekisterin tietojen luvaton
luovuttaminen ja siirto.
Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä
ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain määrätyillä
Fintraffic ANS:n palveluksessa olevilla henkilöillä ja muilla
määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Kaikkia, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Fintraffic ANS noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia ITjärjestelmiensä pääsyn hallinnassa ja valvonnassa. Työntekijöitä,
jotka osana työtehtäviään käsittelevät tämän rekisterin sisältämiä
tietoja koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa
koskevista asioista säännöllisesti.
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