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Basuppgifter om registret 

Registrets namn 

Anmälningar om störningar orsakade av luftfart 

Personuppgiftsansvarig  

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) 

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter  

PB 320, 00059 TRAFICOM 
registrator@traficom.fi 
telefon 029 534 5000 

 
Kontaktuppgifterna till den 
personuppgiftsansvariges dataskyddsombud  

PB 320, 00059 TRAFICOM 

tietosuoja@traficom.fi 
telefon 029 534 5000 

Grund och ändamål för behandlingen av uppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den personuppgiftsansvariges lagstadgade uppgifter. 
Enligt 2 punkten i 1 mom. I 2 § i lagen om transport- och kommunikationsverket (935/2018) och 3 § i 
luftfartslagen (864/2014) är Traficom behörig myndighet för övervakning av luftfarten.  

 

De uppgifter som fåtts genom anmälningarna används för att utreda störningar som orsakats av 
luftfarten (t.ex. buller, områdesanvändning, skada som uppstått), identifiera luftfartsverksamhet som 
kräver ingripande av en myndighet samt för allmän övervakning av luftfartsverksamheten. 

 

Datainnehåll 

Uppgifter i registret  

 

 

 
 

 
 

Registret innehåller följande uppgifter:  

-Anmälarens namn (obligatoriskt), telefonnummer och e-postadress  
-Händelseplats, datum, tid, beskrivning av händelsen (obligatoriska) 
-Luftfartygets registreringsnummer, övriga beteckningar eller kännetecken för 
luftfartyget, typ av luftfartyg (obligatorisk) 

-Eventuella tilläggsuppgifter 
-Eventuella bilagor 

Registrets 
informationskällor 

(varifrån uppgifter 
erhålls) 

För att sköta uppgifterna får Traficom uppgifter av den registrerade själv.  

Förvaringstiden för 
personuppgifter 

Förvaras varaktigt 

 

Behandling av uppgifter 

Mottagare av 
personuppgifter och 

kategorier av 
mottagare (vart 
uppgifter lämnas ut) 

Uppgifterna lämnas inte ut regelmässigt. 
 

Uppgifter lämnas ut till den som begär dem i enlighet med lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna och handlingarna är 
offentliga, om det inte uttryckligen genom lag föreskrivs att de är 
sekretessbelagda.  
 

Behandling av 

personuppgifter för den 
personuppgiftsansvarig
es räkning 

Personuppgifter behandlas av Traficom och behandlingen har inte överförts till 

andra parter genom avtal. 

Överföring av 

personuppgifter till 

tredjeländer utanför EU 

Traficom har rätt att lämna uppgifter vidare till myndigheter och för skötsel av 

myndighetsuppgifter i utlandet, om utlämnandet baserar sig på lag, på en 

förpliktelse i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland 
eller på Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om personuppgifter överförs 
utanför EES-området, ska förutsättningarna i kapitel V i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning uppfyllas.  
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Behandling av 
personuppgifter för ett 
annat ändamål än det 
för vilket uppgifterna 
ursprungligen samlades 
in 

Traficom använder inte informationen för andra uppgifter än de som enligt lag 
ankommer på Traficom.  
 

Automatiskt 
beslutsfattande och 
profilering 

Traficom använder sig inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Den registrerades rättigheter 

Rätt att få tillgång till 
uppgifter om sig själv 

Den registrerade har rätt att få veta huruvida Traficom behandlar 
personuppgifter som rör honom eller henne samt få tillgång till de 

personuppgifter som rör honom eller henne som Traficom behandlar. 

Rätt till rättelse av 
uppgifter 

Den registrerade har rätt att kräva att Traficom rättar felaktiga 
personuppgifter som rör honom eller henne eller kompletterar ofullständiga 

personuppgifter. 

Rätt att göra 
invändningar  

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är skötseln av en 
lagstadgad uppgift. 

Rätt att lämna in 
klagomål till en 
tillsynsmyndighet 

En registrerad har rätt att föra ett ärende vidare till dataombudsmannen för 
behandling om den registrerade anser att man i behandlingen av hens 
personuppgifter bryter mot lagstiftningen om behandling av personuppgifter. 

Rätten påverkar inte övriga administrativa prövningsförfaranden eller 
rättsmedel 

Rätt till dataportabilitet  
 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att iaktta den 
lagstadgade skyldigheten, varvid denna rätt inte tillämpas av Traficom.  
 

Rätt till radering av 

uppgifter 
 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att iaktta den 

lagstadgade skyldigheten, varvid denna rätt inte tillämpas av Traficom.  
 

 

 
 

 
 

 
  


