TIETOSUOJASELOSTE
(Miehittämättömän ilmailun valvottujen
lisäteoriakokeiden A2 osallistujarekisteri)

Tietosuojaseloste ja yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).
1. Tietosuojaselosteen nimi
2. Rekisterinpitäjä

Miehittämättömän ilmailun valvottujen lisäteoriakokeiden (A2) osallistujarekisteri
Nimi

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Osoite

PL 6, 70201 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin työaikana, sähköpostiosoite)

savonia@savonia.fi

Nimi
Puhelin
3. Yhteyshenkilö
+358 44 785 5597
rekisteriä koskevissa Asmo Jakorinne, TKI-asiantuntija
Asmo.jakorinne@savonia.fi
asioissa
4. TietosuojavasHallinnon suunnittelija Mervi Hätinen, tietosuojavastaava@savonia.fi
taava

5. Rekisteröidyt

Miehittämättömän ilmailun valvottuun lisäteoriakokeeseen (A2) osallistuneet

6. Käsittelyn
oikeusperuste

Rekisteröidyn suostumus.
Savonia-ammattikorkeakoulun ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin välinen sopimus.

7. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Miehittämättömän ilmailun valvottujen teoriakokeiden toteuttaminen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n välisen sopimuksen perusteella.

8. Rekisterin
Henkilötiedot Savonian osallistujalistassa:
henkilötietosisältö ja
- Nimi
säilytysajat
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Kauko-ohjaajan A1/A3 todistuksen tunnistenumero
- Kokeen ajankohta
- Kokeen suorittajan tunnistamiseksi tarvittavat tiedot (henkilön tunnistaminen henkilöllisyystodistuksesta ja tietojen vertaamien A1/A3 todistuksen tietoihin)
- Tarvittavat tiedot henkilöstä, jota epäillään vilpistä koetilanteessa sekä havaitusta
vilpistä
Osallistujatiedot säilytetään Savoniassa, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa
luvan niiden hävittämiseen (kuitenkin vähintään 6 vuotta).
9. Säännönmukaiset Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään eli kokeeseen osallistuvilta henkilöiltä.
tietolähteet
10. Tietojen säännön- Savonia-ammattikorkeakoulu oy ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille teoriakomukaiset luovutukset keen suorittaneiden henkilöiden tiedot todistuksen antamista varten.
11. Tietojen siirto
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
12. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
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Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse koulutusta varten perustettuun sähköpostiosoitteeseen, johon on pääsy vain kokeesta vastaavilla henkilöillä. Ilmoittautumiset koostetaan Excel-taulukkoon.
13. Rekisteröidyn
oikeudet

Savonia-ammattikorkeakoulu oy ei vastaa rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeviin
tietopyyntöihin, vaan ne välitetään edelleen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:
Oikeus saada pääsy tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin. Tarkastusoikeudesta
voidaan periä maksu. Tarkastusoikeudesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla
15)
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista.
(artikla 16)
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin rajoituksin vaatia henkilötietojensa poistamista. (artikla 17)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin ehdoin vaatia käsittelyn
rajoittamista. (artikla 18)
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot,
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)

14. Automaattinen
päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy | PL 6, 70201 Kuopio | puh. (017) 255 6000 | www.savonia.fi

28.1.2022

