
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
20.1.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry 

Osoite 

Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15, 00700 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09-350 9340, sil@ilmailuliitto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jari Lehti, lajipäällikkö 
Osoite 

Suomen Ilmailuliitto, Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15, 00700 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044-261 2587, jari.lehti@ilmailuliitto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

SIL Ympäristörekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhteydenoton mahdollistaminen SIL Ympäristörekisterin muodostavien ympäristöpalautteiden 
antajiin ja tilastointi. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Palautteenantajan yksilöintitiedot (etunimi, sukunimi, matkapuhelin, sähköpostiosoite, osoite, 
postinumero, postitoimipaikka) ja annettu ympäristöpalaute. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Ympräristöpalautteen antajan (käyttäjä) antamat tiedot. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

SIL Ympäristörekisterin palautteenantajien yksilöintitietoja ei luovuteta.  

 

SIL Ympäristörekisteriin kertyvää ympäristöpalautetietoa voidaan luovuttaa kolmansille tahoille. 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

SIL Ympäristörekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteristä ei pääsääntöisesti oteta manuaalista aineistoa. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään 
lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot kerätään salattua verkkosivua käyttävään verkkopalveluun. Rekisterin tietosisältöön on pääsy 
Suomen Ilmailuliitossa rekisterijärjestelmän pääkäyttäjällä, ympäristövastaavalla (rekisterin 
yhteyshenkilö) sekä näiden erikseen valtuuttamilla liiton toimihenkilöillä erillisen käyttäjätunnuksen ja 
salasanan perusteella.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella, jonka tietoja (käyttäjä) on tallennettu rekisteriin, on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin 
tallennetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tehdään rekisterin yhteyshenkilölle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli rekisterin 
käyttäjän rekisterissä olevissa yksilöintitiedoissa on virhe, tulee korjauspyyntö lähettää rekisterin 
yhteyshenkilölle sähköpostitse. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kielltää rekisterinpitäjää käsittemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

SIL Ympäristörekisterin tietoja ei kerätä, käsitellä tai luovuteta em. tarkoituksia varten. 

 


