TIETOSUOJASELOSTE; Drone- lennätysilmoitukset lentoaseman lähistöllä
päivämäärä: 23.5.2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14
1. Rekisterinpitäjä

Air Navigation Services Finland Oy
Y-tunnus: 2767840-1
Käyntiosoite: Lentäjäntie 1, B-rappu, 01530 Vantaa
Postiosoite: PL 157, 01531 Vantaa
Puhelin (vaihde): 020 4284 000
ans@ansfinland.fi

2. Yhteyshenkilö(t) rekisteriin
liittyvissä asioissa

Stina Andersson-Jalkanen
Laatupäällikkö
p. 040 564 7379
stina.andersson-jalkanen@ansfinland.fi
Air Navigation Services Finland Oy:n lentosuunnitelmarekisteri;
Drone lennätykset lentopaikan läheisyydessä

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen
käsittelytarkoitus ja käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ANS Finland:in
vastaanottamien drone lennätysilmoitusten käsittely, jotta ANS
Finland voi arvioida toiminnan aiheuttaman vaaran tai haitan
lentoliikenteelle sekä vaikutukset lentoliikenteen sujuvuudelle.
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
- Väärinkäytösten estämiseen
- Lennonvarmistus- ja lennonjohtopalveluiden toteuttamiseen
- Tarpeellisen tiedonkulun turvaamiseksi ilmaliikenteessä

5. Henkilötietojen vastaanottajat

6. Rekisterin tietosisältö

7. Tietolähteet

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

Tietoja vastaanotetaan ja luovutetaan lennätystoimintaan liittyvän
lentopaikan lennonvarmistuspalvelua antavalle operatiiviselle
henkilöstölle lennätyksen koordinoimiseksi sekä ilmaliikenteen
turvaamiseksi. Viranomaiselle tiedot luovutetaan niissä
tapauksissa, joissa epäillään, että toiminta on aiheuttanut
haittaa/vaaraa ilmaliikenteelle.
Tietoja säilytetään Enfon konesalin pilvipalvelussa.
Tallennettavat tiedot on määritelty lomakepohjaan.
• Drone toimijan yhteystiedot
• Toiminnan kuvaus
• Suunnitellut toiminta-ajat
• Muut toimijan antamat tiedot
Tieto toimijasta saadaan hakemuksessa olevien tietokenttien
perusteella lennätysilmoituksen tekijän antamana sähköpostilla tai
puhelimessa tietoja lennätystietoja vastaanotettaessa.
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, tallenteita saa käyttää
yksinomaan onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vastaavien
tilanteiden tutkintaan sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan
omaan lentoturvallisuustyöhön. Liikenteen tilannekuvan tallennetta
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saa lisäksi käyttää ympäristövaikutusten arviointiin ja ilmatilan
suunnitteluun.
Sen lisäksi, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään, on
ilmailutoimintaa harjoittavan, hänen palveluksessaan olevan sekä
lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan 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.
9. Tietojen säilytysaika

Lennätysilmoituksia säilytetään kuusi (6) kuukautta.
Viranomaisen pyynnöstä tietoja voidaan säilyttämää edellä
mainittua ajanjaksoa pidempään.

10. Tietojen suojaamisen
periaatteet

Tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä ja
organisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta
pääsyä, muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan
mukaan lukien tämän 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
Air Navigation Services Finland Oy:n palveluksessa olevilla
henkilöillä ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat
tietoja tehtävissään. Kaikilla, joilla on pääsy rekisterin tietoihin,
sitoo vaitiolovelvollisuus.
Air Navigation Services Finland Oy noudattaa tarkkoja
tietoturvavaatimuksia IT-järjestelmiensä pääsyhallinnassa ja
pääsyn valvonnassa. Työntekijöitä, jotka osana työtehtäviään
käsittelevät tämän rekisterin sisältämiä tietoja koulutetaan ja
ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista asioista
säännöllisesti.

11. Tarkastusoikeus ja sen
toteuttaminen, sekä oikeus
siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän
rekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia
tietoja. Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröidylle rekisterin
säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja
käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellä
kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö tämän
tietosuojaselosteen kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenkilölle
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa.
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Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka
hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu
suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen
sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti, jos siirto on
teknisesti mahdollista.
12. Oikeus suostumuksen
peruuttamiseen

13. Tiedon korjaaminen,
poistaminen ja käsittelyn
rajoittaminen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus
peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruutusta
koskeva pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää
sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle
henkilölle. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut
henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi,
vaikka suostumus peruutetaan.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos
tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen
oikeuksiaan.
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava
käsittelyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa
paikkansapitävyyden tai rekisteröity on esittänyt väitteen
käsittelyn lainvastaisuudesta ja vastustanut henkilötietojensa
poistamista ja vaatinut sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
Rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä myös silloin, kun
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä
silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä
tietosuoja-asetuksen nojalla odottaessaan sen todentamista,
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut käsittelyperusteet
rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on
rajoittanut käsittelyä edellä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän
on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva
rajoitus poistetaan.
Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa
2 mainitulle yhteyshenkilölle.

14. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, mikäli Air Navigation Services Finland Oy ei
ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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15. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt
kirjallisena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2
mainitulle yhteyshenkilölle.
Air Navigation Services Finland Oy voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Air Navigation Services Finland Oy voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella

16. Automaattinen päätöksenteko
ja profilointi
17. Tietosuojaselosteen
muuttaminen

Air Navigation Services Finland Oy vastaa pyyntöihin yhden (1)
kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä
muuttaa vastaamisaikaa.
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä
rekisteröityjen profiloimiseen.
Air Navigation Services Finland Oy kehittää liiketoimintaansa
jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Air
Navigation Services Finland Oy suosittelee rekisteröityjä
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
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