TIETOSUOJASELOSTE
päivämäärä: 23.5.2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14

1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö(t) rekisteriin
liittyvissä asioissa
3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen
käsittelytarkoitus ja käsittelyn
oikeusperuste

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
Simo Aro, Suunnittelija
Käyntiosoite: Lentäjäntie 1, B-rappu, 01530 Vantaa
Puhelin: 020 4284 000
ans@ansfinland.fi
Air Navigation Services Finland Oy:n (jäljempänä: ANS Finland)
lentosuunnitelmarekisteri.
Henkilötietojen käsittelytarkoitus on ANS Finlandin
lennonvarmistuspalveluiden toteuttaminen ja tarpeellisen
tiedonkulun turvaaminen ilmaliikenteessä.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
(lennonvarmistuspalveluiden toteuttaminen ja tarpeellisen
tiedonkulun turvaaminen ilmaliikenteessä) ja lentosuunnitelman
käsittelyn edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Tietojen keruu ei perustu suostumukseen.
Lentosuunnitelmat jaetaan lennonvarmistuspalveluja tarjoaville
toimijoille sekä kansallisen että kansainvälisen suljetun
ilmailuverkon kautta. Lentosuunnitelmia jaetaan kunkin lentoreitin
kannalta tarpeellisille toimijoille, kuten lennonjohtoelimille.
Toiminta perustuu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
(International Civil Aviation Organization, ICAO) ICAO Doc 4444 dokumenttiin. Toimintaamme ohjaavat ICAO:n regulaatiot.
Lentosuunnitelmia säilytetään ulkoisissa konesalipalveluissa.
Ulkoiset konesalipalvelut tarkoittavat DataCenter Finland Oy:n,
Finavia Oyj:n ja Enfo Oyj:n konesalipalveluja sekä EUROCONTROL:n
omistamaa yhteiseurooppalaista ilmailutiedotusjärjestelmää
(European AIS Database, EAD). Tietoihin on pääsyoikeus vain
rajatulla määrällä edellä mainittujen yritysten henkilökuntaa.
Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaiskäyttöön, kuten
poliisille ja tullille. Niitä ei kuitenkaan luovuteta kaupallisiin
tarkoituksiin.
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Rekisterin tietojen vastaanottajat vastaavat ANS Finlandilta
vastaanottamiensa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjinä
voimassa olevien lakien mukaisesti.
6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot:
Ilma-aluksen tunnus
Muita tietoja (koneen päällikön puhelinnumero, muut
lentosuunnitelman laatijan antamat henkilötiedot ym.)
Ilma-aluksen päällikkö (nimi)
Laatija (nimi)
Tel (puhelinnumero)
E-Mail (sähköpostiosoite)
Fax (faksi)
Muut tiedot:
Ks. https://www.ais.fi/fi/lennonvalmistelu-jalentosuunnitelmat/fpl-ohjeet (Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL)
täyttöohjeet (PDF))

7. Tietolähteet

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

10. Tietojen suojaamisen
periaatteet

Tämän rekisterin sisältämiä tietoja hyödynnetään myös muissa
lennonvarmistusta tukevissa järjestelmissä lentoliikenteen
sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi niitä voidaan
käyttää sisäisesti tilastollisiin tarkoituksiin.
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä
itseltään WWW:ssä olevien FPL-lomakkeiden avulla sekä
puhelimitse ja sähköpostitse.
ANS Finlandilla on ICAO Doc 4444 -dokumenttiin perustuva
lakisääteinen velvollisuus luovuttaa rekisterin tietoja kunkin
lentoreitin kannalta tarpeellisille toimijoille sekä asiakkaan erikseen
pyytämille tahoille, jotka voivat sijaita joko Euroopan Unionin
alueella tai Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolella. Tällaisia
tahoja ovat esimerkiksi handling-yhtiöt.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta
onnettomuustutkintaa ja/tai viranomaispyyntöjä varten.

Tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä ja
organisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä,
muuttamista ja tuhoamista tai muuta perusteetonta tai laitonta
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
ANS Finlandin palveluksessa olevilla henkilöillä ja muilla
määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
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Kaikkia, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, sitoo
vaitiolovelvollisuus.

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

Työntekijöitä, jotka osana työtehtäviään käsittelevät tämän
rekisterin sisältämiä tietoja koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa
ja tietoturvaa koskevista asioista.
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. Tiedon etsimiseksi tarpeellisina seikkoina pidetään
rekisteröidyn nimen lisäksi niiden ilma-alusten tunnuksia, joiden
päällikköinä rekisteröity toimii tai joiden osalta rekisteröity on
laatinut lentosuunnitelmia.
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.

12. Tiedon korjaaminen,
poistaminen ja käsittelyn
rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka
hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
Lentosuunnitelman mahdollisesti sisältämiä virheellisiä
henkilötietoja voidaan oikaista tai täydentää milloin tahansa ennen
lentosuunnitelman mukaista lentoa sekä lennon aikana. Lennon
jälkeen lentosuunnitelma arkistoidaan, minkä vuoksi
lentosuunnitelman sisältämiä henkilötietoja ei tuolloin enää voida
muuttaa, jotta tiedot voidaan tarpeen vaatiessa jäljittää.
Edellä esitetty huomioiden 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.
Edellä esitetyt seikat sekä rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
lennonvarmistuspalveluiden tarjoajana huomioiden
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
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tarkoituksiin, mutta rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa
2 mainitulle yhteyshenkilölle.

13. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, mikäli ANS Finland ei ole noudattanut
toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Yhteydenotot

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

15. Automaattinen päätöksenteko
ja profilointi
16. Tietosuojaselosteen
muuttaminen

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