DESCRIPTION OF THE FILE
REKISTERISELOSTE
Personal Data Act (523/1999) section 10
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Date:
Päiväys:
1. Controller
1. Rekisterinpitäjä

August 29th, 2015
29.8.2015

Sharper Shape Oy, on behalf of its own and its affiliated companies and
subsidiaries in Finland
Sharper Shape Oy, omasta ja suomalaisten omistusyhteysyhtiöidensä puolesta
Sharper Shape Oy
Lintuvaarantie 2
02650 Espoo
Finland
Email: info@sharpershape.com

2. Contact person
2. Yhteyshenkilö
rekisteriasioissa

3. Name of the register
3. Rekisterin nimi
4. The purpose for the
use of a register
4. Rekisterin käyttötarkoitus

Managing Director Tero Heinonen
Toimitusjohtaja Tero Heinonen
Sharper Shape Oy
Lintuvaarantie 2
02650 Espoo
Finland
tero.heinonen@sharpershape.com
Aerial Surveillance Register
Ilmakuvausrekisteri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevention and examination of aviation safety risks
Protection of personal safety of employees
Prevention of risks related to safety, property or production process
Prevention and examination of crimes related to property or people
Prevention of mischief and vandalism
Surveillance of safety of the environment, assets and property
Inspection of assets and objects
Protection of assets and property
Assessment of asset condition and threat identification

•
•
•

Ilmailuun liittyvien riskien ennaltaehkäisy ja tutkinta
Työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
Turvallisuuteen, omaisuuteen tai tuotantoprosessiin liittyvien riskien
ennaltaehkäisy
Omaisuuteen tai ihmisiin kohdistuvien rikosten estäminen ja
selvittäminen
Ilkivallan ehkäisy
Ympäristön ja omaisuuden turvallisuuden valvonta
Omaisuuden ja esineiden tarkastaminen
Omaisuuden ja esineiden suojaaminen
Omaisuuden kunnon ja omaisuuteen kohdistuvien uhkien arviointi

•
•
•
•
•
•

5. Content of the register
5. Rekisterin sisältöt

The contents of the register is generated automatically from a digital images, laser
scanning measurements, video, thermal images and video, ultraviolet images and
video, radio frequency measurements, and multi- and hyperspectral
measurements (together “Data”) produced by sensors systems attached to
unmanned aerial vehicles (UAV) either operating airborne or on ground. In
addition to Data the register contains the date, time, location and pose of the
sensor system at the time of each Data. Some of the Data may contain features,
which may identify the persons in Data.
Rekisterin sisältö tuotetaan automaattisesta digitaalisista kuvista,
laserkeilausmittauksista, videosta, lämpökuvista ja –videosta, ultraviolettikuvista
ja –videosta, radiotaajuisista mittauksista, ja multi- ja hyperspektrimittauksista
(yhdessä ”Data”), jotka tuotetaan miehittämättömään ilma-alukseen liitetyillä
mittalaitejärjestelmillä ilmassa lentotoiminnan aikana tai maassa. Datan lisäksi
rekisteri sisältää päivämäärän, ajan, sijainnin ja asennon kullekin Datalle. Jotkin
Datat voivat sisältää omaisuuksia, jotka mahdollistavat Datassa esiintyvien
henkilöiden tunnistamisen.

6. Regular sources of
information

Transport, surveillance, inspection, scientific and research flights using
unmanned aerial vehicle (UAV) performed by Sharper Shape Oy and its affiliated
companies and subsidiaries.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Sharper Shape Oy:n ja sen omistusyhteysyhtiöiden suorittamat kuljetus-,
valvonta-, tarkastus-, tieteelliset ja tutkimuslennot miehittämättömällä ilmaaluksella.

7. Regular destinations of
disclosed data and whether
the data is transferred to
countries outside the
the European Union or
the European Economic
Area

The data is not regularly transferred or disclosed outside European Union or the
European Economic Area.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
8. The principles how the data The access to the Data is limited to employees, affiliated companies, subsidiaries
and subcontractors who
file/register is secured.
1) Need to Data to perform their tasks
2) Have executed a non-disclosure agreement, which obliges not to disclose
7. Rekisterin suojauksen
the Data to third parties.
periaatteet
Sharper Shape Oy shall not use Data for anything else but professional and lawful
purposes. The Data can only be transmitted to government officials in accordance
with the applicable laws and regulations and/or to professional and commercial
clients. Sharper Shape Oy may however disclose to third parties and publish the
Data for the part it does not contain information connectible to a person (and
consequently does not for that part consist of a register under Personal Data Act
(523/1999) section 10), for example video recorded from the flights showing
environment without identifiable persons.

The Data is stored for the period of time required by its use. The storage is
minimum 3 months to comply with the aviation safety requirements. The storage
time may be up to 10 years in case the Data itself is used for the professional
purposes, for example in case of electricity overhead power line inspection, the
Data is stored as long as it is required for the power line inspection and safety
purposes.
Pääsy Dataan on rajoitettu työntekijöille, omistusyhteysyrityksille ja
alihankkijoille, jotka
1) Tarvitsevat Dataa työtehtäviensä suorittamiseksi
2) Ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka velvoittaa heidät
olemaan luovuttamatta Dataa kolmansille osapuolille.
Sharper Shape Oy ei käytä Dataa muuhun kuin lainmukaiseen ammattikäyttöön.
Data voidaan luovuttaa vain soveltuvan lain ja viranomaismääräysten
perusteella viranomaisille, ja/tai ammattimaisille kaupallisille asiakkaille.
Sharper Shape Oy voi kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille ja julkaista
Dataa siltä osin, kuin se ei sisällä henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja (ja siten
ei siltä osin muodosta Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaista
henkilörekisteriä), esimerkiksi lennoilta kuvattua videota, joka esittää ympäristöä
ilman tunnistettavissa olevia henkilöitä.
Datan säilytysaika on sen käyttötarkoituksen vaatima aika. Säilytysaika on
vähintään 3 kuukautta lentoturvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.
Säilytysaika voi olla enintään 10 vuotta tilanteessa jossa Dataa itsessään
käytetään ammattikäyttöön, esimerkiksi sähköverkkojen ilmajohtojen
tarkastuksen yhteydessä Data säilytetään niin kauan, kuin sitä tarvitaan
sähköverkon tarkastukseen ja turvallisuuteen.

