Tietosuojaseloste

Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi
Ilmailun aiheuttamia häiriöitä koskevat ilmoitukset
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

PL 320, 00059 TRAFICOM
kirjaamo@traficom.fi
puhelin 029 534 5000
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

PL 320, 00059 TRAFICOM
tietosuoja@traficom.fi
puhelin 029 534 5000
Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Liikenne- ja
viestintävirastosta annetun lain (935/2018) 2 § 1 mom 2 –kohdan ja ilmailulain (864/2014) 3 §:n
mukaan Traficom on ilmailun valvonnan toimivaltainen viranomainen.
Ilmoituksilla saatuja tietoja käytetään ilmailusta aiheutuneiden häiriöiden (esim. melu, alueen käyttö,
aiheutunut vahinko) selvittämiseen, viranomaisen puuttumista edellyttävän ilmailutoiminnan
tunnistamiseen sekä ilmailutoiminnan yleiseen valvontaan.

Tietosisältö
Rekisterin tiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-Ilmoittajan nimi (pakollinen), puhelinnumero ja sähköpostiosoite
-Tapahtumapaikka, päivämäärä, aika, tapahtuman kuvaus (pakollisia)
-Ilma-aluksen rekisteritunnus, muut ilma-aluksen merkinnät tai tunnusmerkit,
ilma-aluksen tyyppi (pakollinen)
-Mahdolliset lisätiedot
-Mahdolliset liitteet

Rekisterin tietolähteet
(mistä tiedot saadaan)

Traficom saa tehtävien hoitamiseksi tietoja rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen
säilytysaika

Säilytetään pysyvästi

Tietojen käsittely
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
(Mihin tietoja
luovutetaan)

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole
nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Henkilötietojen käsittely Henkilötietoja käsitellään Traficomin toimesta eikä käsittelyä ole siirretty
rekisterinpitäjän lukuun sopimuksin muille tahoille.
Henkilötietojen
siirtäminen kolmansiin
EU:n ulkopuolelle

Traficomilla on oikeus luovuttaa rekisteristä tietoja ulkomaan viranomaisille tai
viranomaistehtäviä varten, jos luovuttaminen perustuu lakiin, Euroopan
yhteisön lainsäädäntöön tai Suomea sitovaan kansainvälisen sopimuksen
velvoitteeseen. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, Euroopan
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellytysten on täytyttävä.
Henkilötietojen käsittely Traficom ei käytä tietoja muihin kuin sille laissa säädettyihin tehtäviin
muuhun tarkoitukseen
kuin mihin tiedot on
alun perin kerätty
Automaattinen
Traficom ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
päätöksenteko ja
profilointi
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Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy
omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom häntä koskevia
henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy niihin itseään koskeviin
henkilötietoihin, joita Traficom käsittelee.

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Traficom oikaisee rekisteröityä koskevat
virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Vastustamisoikeus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän hoitaminen.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle
Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
sitä koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen, jolloin tätä oikeutta ei sovelleta Traficomissa.

Oikeus tietojen
poistamiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen, jolloin tätä oikeutta ei sovelleta Traficomissa.
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