
SUOMEN ILMAILUOPISTON LENTÄJÄKOULUTUSHAUN MED001-KYSELYN TIETOSUOJASELOSTE 

 

1 
 

1. REKISTERINPITÄJÄ 
Finnair Oyj:n terveydenhuollon toimintayksikkö Finnair Terveyspalvelut.  
 
1.1 TIETOSUOJAVASTAAVA 
Finnair-konsernin tietosuojavastaava: privacy@finnair.com tai PL 15, 01053 FINNAIR. 
 
2. TIETOSI JA OIKEUTESI 

 
2.1 OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissä 
rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä: Kimmo Ketola, terveyspalvelut@finnair.com tai IM/67, 01053 FINNAIR. 
 
Rekisteröityä voidaan tarvittaessa pyytää täsmentämään pyyntöä kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan joutua 
tarpeen vaatiessa varmentamaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Saat meiltä vahvistuksen toimista, joihin 
olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta. Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja kerromme syyn. 
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen on maksutonta kerran puolessa vuodessa. Lisäpyynnöistä saatamme periä 
kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat, 
laajat tai selkeästi perusteettomat pyynnöt. 
 
2.2 REKISTERÖIDYN OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN (TARKASTUSOIKEUS) 
Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä ja pääsy niihin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin 
perustein. Toimitamme kopion tiedoista sinulle paitsi silloin kun meillä on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja kanssasi 
tai mikäli tietojen antaminen loukkaisi vakavasti sinun tai muiden oikeuksia. Tarkastuspyyntö on tehtävä allekirjoituksella 
varustetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyynnöt osoitetaan osoitteella: Kimmo Ketola, IM/67 
01053 FINNAIR. 
 
2.3 OIKEUS VAATIA TIETOJEN OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA  
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. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan 
luotettavalla tavalla. Korjauspyyntö osoitetaan Kimmo Ketolalle joka suorittaa korjauksen tai pyytää pääkäyttäjien apua 
korjauksen tekoon. Alkuperäisestä virheellisestä rekisteritiedosta jää järjestelmän lokitietoon merkintä. Rekisteröidyllä on 
myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity 
odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.  

Mikäli rekisteröidyn vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, 
jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.  

Rekisteröity henkilö voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli rekrytoinnin lääketieteellinen 
arviointi on tällöin kesken, hakijan arviointia ei voida tehdä. 

2.4 OIKEUS PERUA ANTAMASI SUOSTUMUS 

Sinulla on oikeus muuttaa mieltäsi ja peruuttaa meille aikaisemmin antamasi suostumus. Mikäli rekrytoinnin 
lääketieteellinen arviointi on tällöin kesken, hakijan arviointia ei voida tehdä. 

 
2.5 REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE  
Jos koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen ja 
tehdä valituksen. 
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3. TIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET  
Olemme ryhtyneet 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 rajattu niille, jotka 
tarvitsevat tietoja ja joilla on järjestelmiin pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia valvotaan. Tietoja voivat käsitellä 
ainoastaan rekisterinpitäjän tähän tehtävään nimetyt rekrytointien lääketieteellisiin arviointeihin osallistuvat henkilöt tai 
heidän toimeksiannostaan lääketieteellisen arvioinnin tukitoimiin, kuten arkistointiin, osallistuvat henkilöt, heille 
myönnetyillä tarpeen mukaisilla käyttöoikeuksilla. Paperikortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. 
Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja ohjeiden 
noudattamisessa.  
 
Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan tietosi kaikissa tilanteissa. Jos henkilötietosi vaarantava tietoturvaloukkaus 
kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme asiasta tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Voit itse parantaa 
tietoturvaasi välttämällä henkilötietojesi jakamista muille. Älä lähetä meille kopioita esimerkiksi henkilöllisyystodistuksista, 
terveystiedoistasi tai muista henkilötiedoistasi suojaamattomalla sähköpostilla. Käytä sen sijaan esimerkiksi 
turvasähköpostia (https://finnair.securemail.fi). 
 
4. KÄSITELTÄVÄT TIEDOT JA SÄILYTYSAIKA  
Käsittelemme rekrytointiin liittyvän lääketieteellisen kelpoisuuden arvioimiseksi välttämättömiä tietoja: Henkilön 
perustiedot ja muut haun edellyttämät tiedot: suku- ja etunimet, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus, tarvittaessa 
passitiedot, yhteystiedot, suostumukset; sekä erikseen kysytyt lääketieteelliset, henkilön terveyttä ja sairautta koskevat 
tiedot. 
 
Tiedot säilytetään vain lääketieteellisen arvioinnin kannalta tarpeellisen ajan, koulutukseen valittujen osalta koulutuksen 
valmistumiseen asti. 
 
5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTE  
Tietojen käsittely perustuu hakijan suostumukseen. Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ovat: Hakemusten käsittely sekä 
Suomen Ilmailuopiston lääketieteellinen sopivuusarviointi.  
 
Rekisteritiedot säilytetään muista rekisterinpitäjän potilastiedoista erillisenä.   
 
6. MITEN KERÄÄMME JA LUOVUTAMME TIETOJASI 
Säännönmukaiset tietolähteet ovat hakija itse sekä hänen toimittamansa lääketieteelliset lisäselvitykset.  
 
Hakijan perus- ja muut hakutiedot luovutetaan myös Suomen Ilmailuopistolle.  
 
Kyselyssä kerättävät lääketieteelliset tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Näitä tietoja ei luovuteta eteenpäin, mutta 
sopivuusarviointiin osallistuvat Suomen Ilmailuopiston asiantuntijalääkärit. Rekrytoiva yksikkö saa rekisterinpitäjältä vain 
arvion hakijan lääketieteellisestä sopivuudesta tarkoitettuun koulutukseen ja tehtävään.  
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