Lentäjäoppilashakua koskeva tietosuojaseloste

ARVOISA HAKIJA!
HALUAMME VARMISTAA, ETTÄ OLET SELVILLÄ TIETOJESI KÄSITTELYSTÄ.

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Tietosuojaseloste” tai ”Seloste”) antaa sinulle tietoa siitä,
miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tässä selosteessa annetaan EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) edellyttämät tiedot sekä kerrotaan Suomen
Ilmailuopiston tavoista käsitellä henkilötietoja.
Tietosuojaseloste koskee kaikkia henkilötietoja, joita Suomen Ilmailuopisto saattaa kerätä sinusta
Suomen Ilmailuopiston oppilashaussa.
Suomen Ilmailuopisto Oy vastaa hakijoiden henkilötiedoista yhteisvastuullisena rekisterinpitäjänä.
Suomen Ilmailuopisto Oy ei käytä hakijoiden tietoja suoramarkkinointiin.
Suomen Ilmailuopisto voi päivittää tätä tietosuojaselostetta ajoittain. Päivityksistä tiedotetaan
sähköpostitse hakijoille, mikäli päivitys tapahtuu hakuprosessin aikana. Hakuprosessi alkaa
hakuajan alkaessa ja päättyy, kun oppilasvalinnat on tehty.

YHTEYSTIEDOT
REKISTERINPITÄJÄ
SUOMEN ILMAILUOPISTO OY (1728925-0)
Ilmailuopistontie 221,28540 Pori
YHTEYSHENKILÖ
juha.siivonen@finaa.fi
Ilmailuopistontie 221
28540 Pori

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOON
Sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi, joita käsittelemme sinun lentäjäoppilashakuasi koskien.
Voit pyytää Suomen Ilmailuopistoa esittämään, mitä tietoa sinusta on tallennettu. Poikkeuksena
tästä ovat tilanteet, joissa meillä on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja, esim. jos tietojen
antaminen loukkaisi vakavasti sinun oikeuksiasi tai muiden oikeuksia.
OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Sinulla on oikeus korjata tai päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot
ottamalla yhteyttä Suomen Ilmailuopistoon.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme.
Poistamme tällaiset henkilötiedot järjestelmistämme viipymättä, ellei meillä ole tietojen käsittelyn
jatkamiselle laillista perustetta, esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiedot tai jos ne on
säilytettävä oikeudellisten vaateiden perusteella.
OIKEUS RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ
Joissain tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi, jos tietojasi on
käsitelty ilman laillista perustetta, ja tietojen poistamisen sijaan haluat rajoittaa niiden käsittelyä.
Voit myös pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tilanteissa, joissa olet vastustanut henkilötietojesi
käsittelyä, ja pyyntösi odottaa ratkaisua.

OIKEUS PERUA ANTAMASI SUOSTUMUS
Sinulla on oikeus muuttaa mielesi ja peruuttaa meille aikaisemmin antamasi suostumus.
OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada meille antamat henkilötietosi meiltä selkeässä ja
yleisesti käytetyssä, koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle
osapuolelle.
OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen
info@finaa.fi. Saat vahvistuksen toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim.
vahvistus tietojen poistamisesta). Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja
kerromme päätöksen syyt.
Henkilötietoja koskevien pyyntöjen tekeminen on maksutonta.
Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat tai laajat tai selkeästi perusteettomat
pyynnöt.
VALITUKSEN TEKEMINEN
Jos

emme

mielestäsi

ole

käsitelleet

henkilötietojasi

oikein,

voit

ottaa

yhteyttä

tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen.

MITEN TIETOSI ON SUOJATTU
Suomen Ilmailuopisto on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin
henkilötietojesi suojaamiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi sekä luvattoman käytön
estämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietosi suojataan tietojen arkaluontoisuuden
ja niihin liittyvien riskien edellyttämällä tavalla. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niille, jotka
tarvitsevat tietoja ja joilla on järjestelmiin pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia
valvotaan. Tietojärjestelmämme ovat asianmukaisesti suojattuja ja niitä valvotaan. Säännölliset
päivitykset, testaukset ja arvioinnit auttavat varmistamaan jatkuvan tietoturvallisuuden.
Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja
ohjeiden noudattamisessa.
KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT
Henkilötietojasi ei siirretä Suomen ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

ONGELMATILANTEET
Pyrimme lainsäädännön mukaisesti suojaamaan henkilötietosi. Jos henkilötietosi vaarantava
tietoturvaloukkaus

kuitenkin

pääsisi

tapahtumaan,

ilmoitamme

sinulle

asiasta

tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
MYÖS OMA TOIMINTASI VAIKUTTAA
Suojaa omaa yksityisyyttäsi noudattamalla aina antamiamme ohjeita. Muista varmistaa tietojesi
suojaaminen, mikäli käytät julkisia tietokoneita hakemusvaiheessa.

YKSILÖINTI- JA YHTEYSTIEDOT
Keräämme

sinusta

yksilöintitiedot,

kuten

koko

nimesi,

sukupuolesi,

syntymäaikasi,

henkilötunnuksesi ja kansalaisuutesi. Tarvittaessa keräämme myös passisi tiedot. Lisäksi
keräämme yhteystietosi, kuten puhelinnumerosi sekä sähköposti- ja postiosoitteesi.
OPPILASHAKUA KOSKEVAT TIEDOT
Käsittelemme hakemuksessa pyydettyjä tietoja.

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ
Suomen Ilmailuopisto käsittee sen tarjoamien tietojärjestelmien käyttäjätietoja. Henkilötietojen
käsittelyn valvonnan toteuttamiseksi tietojärjestelmien käyttöä ja pääsyä henkilötietoon valvotaan
nk. lokituksella.
ARKALUONTOISTEN TIETOJEN KERÄÄMINEN
Arkaluontoisten henkilötietojen, kuten terveyttäsi koskevien tietojen kerääminen ja käsittely on
tarpeen, koska oppilasvalintaan liittyy perusteellinen lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi.
Hakijoiden lääketieteellisen kelpoisuuden arvioinnin tekevä palveluiden tarjoaja on terveydentilan
arviointiasi koskevien tietojesi rekisterinpitäjä. Suomen Ilmailuopistolla ei ole pääsyä näihin
tietoihin.

MITEN TIETOJASI KÄYTETÄÄN
Lakisääteisten velvollisuuksiemme perusteella
Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.

Koulutuslainsäädäntö (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 39 §) velvoittaa suorittamaan
opiskelijavalinnan soveltamalla yhdenvertaisia valintaperusteita.

Suostumuksesi perusteella
Pääsääntöisesti käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. Esimerkiksi osallistuessasi
soveltuvuustesteihin tai haastatteluihin henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella.
Suostumuksellasi voimme lisäksi tietyissä tilanteissa hankkia tietojasi viranomaisilta, julkisista tai
kolmansien

osapuolten

ylläpitämistä

rekistereistä

tai

sisäisistä

turvallisuustiedoistamme.

Suostumuksellasi voimme teettää turvallisuusselvityksen.

Oikeutetun edun perusteella
Tietojärjestelmien käyttäjien- ja pääsynhallinnan toteuttamiseksi Suomen Ilmailuopisto käsittelee
sen tarjoamien tietojärjestelmien käyttäjätietoja. Henkilötietojen käsittelyn valvonnan
toteuttamiseksi tietojärjestelmien käyttöä ja pääsyä henkilötietoon valvotaan nk. lokituksella.
Näiden tietojen käsittely suoritetaan Suomen Ilmailuopiston tietoturvastandardien mukaisesti.

Muut käsittelyperusteet
Opiskelijaksi valitsemisen edellytys on, että ennen lopullista valintaa hakijasta teetetään
Suojelupoliisilla Suppea turvallisuusselvitys, jonka perusteella voidaan selvittää, onko hakija
syyllistynyt rikokseen, jolla voi olla merkitystä valinnan kannalta. Suojelupoliisille toimitetaan
hakijan allekirjoittama suostumus Suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Suomen
Ilmailuopiston rehtori saa Suojelupoliisilta tiedot henkilöistä, joista ei ole raportoitavaa ja erikseen
tiedon hakijoista, jotka ovat syyllistyneet rikokseen, jolla voi olla merkitystä valinnan kannalta.

SÄILYTYSAIKA
Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, jota
varten ne on kerätty, elleivät lakisääteiset syyt edellytä niiden säilyttämistä kauemmin.

Määritämme tietojen säilytysajan seuraavien kriteerien perusteella:
•

Aika, jolloin hakuprosessi on kesken, eikä valintapäätöksiä ole vielä tehty.

•

Mahdollinen oikaisuvaatimuksista johtuva käsittelytarve.

TIETOLÄHTEET
Saamme tietoja suoraan sinulta, kun täytät lentäjäoppilashaun hakemuksesi.
Suostumuksellasi voimme lisäksi hankkia tietojasi viranomaisilta, julkisista tai kolmansien
osapuolten ylläpitämistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTTAMINEN

Osa henkilötietoa käsittelevistä tehtävistä tai henkilötietojen käsittelyyn käytettävistä järjestelmistä
on ulkoistettu, jolloin yhteistyökumppanimme tai palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietojasi.
Henkilötietojasi luovutetaan ulkopuolisille tahoille silloin, kun siihen on lakisääteinen velvollisuus,
esimerkiksi oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä.
Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi tai lainmukaista
velvoitetta.

