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TIETOSUOJASELOSTE 

24.5.2018 

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

Muutos lokakuussa 2021: Tämän tietosuojaselosteen voimassaolo päättyy Finavia Oyj:n lehdistötiedotteiden jakelu-
palvelun siirtyessä uuden alihankkijan hoidettavaksi ja aiemmin tehtyjen tilausten siirtyessä uuden jakelupalvelun pii-
riin tilaajan niin halutessa. Uusien tilausten käsittelystä informoidaan eri tietosuojaselosteella. 

1. Rekisterinpitäjä Finavia Oyj  
Y-tunnus: 2302570-2 
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa 
Puhelin (vaihde): 020 708 000 

2. Yhteyshenkilö(t) rekisteriin liitty-
vissä asioissa 

Annika Kåla, viestintäpäällikkö 
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa 
Puhelin (vaihde): 020 708 000 
comms@finavia.fi 

3. Tietosuojavastaava Finavia Oyj:n tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Sähköposti: tietosuojavastaava@finavia.fi 
Puhelin: 020 708 2828 

4. Rekisterin nimi Finavia Oyj:n lehdistötiedotteiden tilaajarekisteri  

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus 
ja käsittelyn oikeusperuste 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Finavia Oyj:n lehdistötiedottei-
den tilaajatietojen säilyttäminen ja ylläpito, jotta Finavia voi lähettää 
lehdistötiedotteen sen tilaajille. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus. 

6. Henkilötietojen vastaanottajat Finavia Oyj ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 

Finavia Oyj siirtää tietoja Cision-ohjelmistoyritykselle lehdistötie-
dotteiden lähettämiseksi.  

7. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää lehdistötiedotteen tilaustietoja, joita voivat olla: 

Tilaajatiedot:  

tilaajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja tilaajan edustama 
yritys tai organisaatio, tilatun lehdistötiedotteen kieli, tilaustietojen 
viimeisin päivitysajankohta. 

Viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät tiedot: 

Aktiivisuustiedot, kuten lehdistötiedotteen perillemeno ja luettelo 
kaikista tilaajalle lähteneistä lehdistötiedotteista. 
 

8. Tietolähteet Lehdistötiedotteen tilaajaa koskevat tiedot saadaan säännönmu-
kaisesti suoraan rekisteröidyltä.  

9. Tietojen luovutukset ja tietojen 
siirto Euroopan unionin tai Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisiin 
maihin 

Finavia Oyj käyttää Cision-ohjelmistoyrityksen sähköpostipalvelua 
lehdistötiedotteiden lähettämiseen ja osoiterekisterin ylläpitoon. 

Cisionille siirretään käyttäjistä kaikki kohdassa 7 mainitut tiedot. 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin. 
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10. Tietojen säilytysaika Finavia Oyj säilyttää henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojase-
losteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Soveltuvan 
lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttä-
mään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. 

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henki-
lötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittä-
mällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina 
kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, 
mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 

11. Tietojen suojaamisen periaatteet Tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä ja or-
ganisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä, 
muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan mukaan 
lukien tämän rekisterin tietojen luvaton luovuttaminen ja siirto. 

Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuu-
rein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suo-
jattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain määrätyillä Finavia Oyj:n 
palveluksessa olevilla henkilöillä ja muilla määritellyillä henkilöillä, 
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikilla, joilla on pääsy rekis-
terin tietoihin, sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Finavia Oyj noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia IT-järjestel-
miensä pääsyhallinnassa ja pääsyn valvonnassa. Työntekijöitä, 
jotka osana työtehtäviään käsittelevät tämän rekisterin sisältämiä 
tietoja koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa koske-
vista asioista säännöllisesti. 

12. Tarkastusoikeus ja sen toteuttami-
nen 

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat il-
moitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekis-
teriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröidylle rekisterin sään-
nönmukaiset 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 tieto-
suojaselosteen kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenkilölle omakäti-
sesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa. 

13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen 

Kun rekisteröity on toimittanut Finavialle häntä koskevat henkilö-
tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, hänellä on oikeus saada siirrettyä häntä koskevat henki-
lötiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun; 

a) käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekiste-
rinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja; 

b) käsittely suoritetaan automaattisesti, ja; 
c) jos siirto on teknisesti mahdollista.  

 

14. Oikeus suostumuksen peruuttami-
seen 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan 
suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruut-
taa lehdistötiedotteen tilaus joko käyttämällä lehdistötiedotteessa 
olevaa peruutuslinkkiä tai esittämällä pyyntö omakätisesti allekir-
joitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, 
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joka tulee esittää sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen koh-
dassa 2 mainitulle henkilölle. Ennen suostumuksen peruuttamista 
tapahtunut henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudet-
tomaksi, vaikka suostumus peruutetaan. 
 

15. Tiedon korjaaminen, poistaminen 
ja käsittelyn rajoittaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 
tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täyden-
nettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheel-
linen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekis-
terinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto 
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuk-
siaan. 

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava käsit-
telyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapi-
tävyyden tai rekisteröity on esittänyt väitteen käsittelyn lain-vastai-
suudesta ja vastustanut henkilötietojensa poistamista ja vaatinut 
sen sijaan niiden käytön rajoittamista. Rekisterinpitäjän on rajoitet-
tava käsittelyä myös silloin, kun rekisterinpitäjä ei enää tarvitse ky-
seisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity il-
moittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esit-
tämiseksi tai puolustamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjän on rajoitet-
tava käsittelyä silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötieto-
jen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odottaessaan sen toden-
tamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut käsittelyperus-
teet rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on ra-
joittanut käsittelyä edellä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän 
on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva 
rajoitus poistetaan. 

Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 
2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

16. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontavi-
ranomaiselle, mikäli Finavia Oyj ei ole noudattanut toiminnassaan 
soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

17. Yhteydenotot Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjalli-
sena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mai-
nitulle yhteyshenkilölle. 

Finavia Oyj voi pyytää lehdistötiedotteen tilaajaa tarkentamaan 
pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsit-
telemistä. Finavia Oyj voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovel-
lettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Finavia Oyj vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön 
esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä muuttaa vastaamisaikaa. 

18. Automaattinen päätöksenteko ja 
profilointi 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä 
rekisteröityjen profiloimiseen. 

19. Tietosuojaselosteen muuttaminen Finavia Oyj kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oi-
keuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verk-
kosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. Finavia Oyj suosittelee lehdistötiedotteiden tilaajia 
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 
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