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HENKILÖTIETOJEN SUOJA 

 
TIETOA EUROOPAN PARLAMENTIN VIERAILIJOILLE 

 

Euroopan parlamentin turvallisuusasioiden pääosasto pitää erittäin tärkeänä oikeutta yksityisyyteen ja 
henkilötietojen suojaa. Euroopan parlamentin turvallisuussäännöillä pyritään lisäämään avoimuutta ja 
varmistamaan, että henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä (18. joulukuuta 2000 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 – EYVL L 8 12.1.2001) noudatetaan. 

Euroopan parlamentin turvallisuusasioiden pääosasto käsittelee parlamentin jäseniltä, henkilöstöltä, 
alihankkijoilta, vierailijoilta sekä sisäisiltä ja ulkoisilta kumppaneilta pyydettyjä henkilötietoja seuraavia 
tarkoituksia varten: 

– parlamentin tiloihin pääsyn salliminen ja sen valvonta 
– parlamentin turvallisuushäiriöiden tutkiminen, turvallisuusuhkien arviointi ja riskien analysointi. 

Turvallisuusasioiden pääosaston toiminnan oikeusperustana ovat parlamentin puhemiehistön 
päätökset ja erityisesti sen 3. toukokuuta 2004 tekemä päätös (muutettuna). 

Pyydämme huomioimaan seuraavat seikat:  

a) Jokaisen parlamentin tiloissa vierailevan on ilmoitettava suku- ja etunimensä, syntymäaikansa, 
kansalaisuutensa ja jonkin virallisen henkilötodistuksensa tyyppi ja viitenumero. Yksittäisten 
vierailijoiden viralliset henkilötodistukset voidaan skannata kyseisten tietojen poimimiseksi tai 
vierailijan henkilöllisyyden varmistamiseksi. 

b) Pääsyoikeuksia parlamenttiin hakevilta eturyhmien edustajilta pyydetään tarkempia henkilötietoja 
parlamentin tiloihin pääsyä koskevien sääntöjen mukaisesti; katso myös henkilötietojen käsittelyä 
koskevan ilmoituksen (Notification of Personal Data Processing) tietoja eturyhmien edustajien 
(lobbaajien) akkreditoinnista ja siihen liitettyä tietosuojaselostetta. Euroopan unionin toimielinten 
avoimuusrekisterissä (ks. http://europa.eu/transparency-register/index_fi.htm) ilmoitetaan niiden 
henkilöiden tiedot, jotka edustavat EU:n toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon 
osallistuvia organisaatioita ja itsenäisiä ammatinharjoittajia ja joille on myönnetty pääsyoikeudet 
Euroopan parlamenttiin. 

c) Euroopan parlamentissa on käytössä videovalvontajärjestelmä turvallisuushäiriöiden 
ehkäisemiseksi, torjumiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi. Lisätietoa videovalvontajärjestelmän 
käyttöön liittyvästä henkilötietojen suojasta on liitteessä ”Videovalvonta Euroopan parlamentissa”. 

d) Parlamentin jäseniä, henkilöstöä, alihankkijoita ja vierailijoita koskevia henkilötietoja ei käytetä 
muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi, jos se 
on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten ja siihen on saatu etukäteen turvallisuusasioiden 
pääosaston pääjohtajan hyväksyntä. Asianmukaiset turvatoimenpiteet toteutetaan, jotta varmistetaan 
käsiteltyjen henkilötietojen luottamuksellisuus ja estetään kolmansia osapuolia käyttämästä niitä 
väärin. 

e) Kerättyjä henkilötietoja säilytetään rajoitetun ajan, ja ne hävitetään säilyttämisajan päätyttyä 
seuraavasti: 

– Akkreditointipyyntöön liittyvät henkilötiedot (a ja b kohta) säilytetään akkreditoinnin 
voimassaoloajan ja sen jälkeen enintään yhden vuoden ajan (mahdollisesti kaksi vuotta 
erityistapauksissa) turvallisuusselvitysten ja riskianalyysien varalta. 

– Kameravalvontajärjestelmään tallennetut henkilötiedot (kuvat) säilytetään liitteen mukaisesti. 
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– Turvallisuushäiriöihin liittyvät henkilötiedot säilytetään kymmenen vuotta tutkimusraportin 
yhteydessä. 

f) Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin sekä tarvittaessa oikaista 
niitä. Hänellä on myös oikeus vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä tilanteeseensa liittyvien 
huomattavan tärkeiden syiden vuoksi ja saada ne poistettua asianmukaisesti perustelluista syistä. 

g) Turvallisuusasioiden pääosasto voi rajoittaa f alakohdassa tarkoitettujen oikeuksien soveltamista, 
jos se haittaa turvallisuustutkimusten tekemistä tai tuottaa tarpeettomia operatiivisia riskejä Euroopan 
parlamentille. Jos kyseisiä oikeuksia ei sovelleta, rekisterinpitäjän on perusteltava asia virallisesti 
rekisteröidylle henkilölle. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saattaa asia Euroopan 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

 
Käyttääksesi oikeuksiasi tai saadaksesi lisätietoja, voit ottaa suoraan yhteyttä seuraaviin:  
 
Turvallisuusasioiden pääosasto 
Euroopan parlamentti 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bryssel 
Belgia 
Sähköposti: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu 
Verkkosivusto:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00c623acc4/Security-and-
Access.html 
Puhelin: +32 2 28 43944 
 
 
Euroopan parlamentin tietosuojasta vastaava yksikkö 
Euroopan parlamentti 
KAD 02G028 
L-2929 Luxemburg 
Sähköposti: data-protection@ep.europa.eu 
Verkkosivusto: http://www.europarl.europa.eu/portal/fi/legal-notice?annexe 
Puhelin: +352 4300 23595 
 
Euroopan tietosuojavaltuutettu 
Rue Wiertz, 60 
B-1047 Bryssel  
Sähköposti: edps@edps.europa.eu  
Verkkosivusto: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
Puhelin: +32 2 28 31900 
 
 

Bryssel, syyskuu 2014 
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HENKILÖTIETOJEN SUOJA 
 

LIITE – VIDEOVALVONTA EUROOPAN PARLAMENTISSA 

Tässä yhteenvedossa esitellään Euroopan parlamentin videovalvontajärjestelmä pääpiirteittäin. Se on 
tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Koko videovalvontapolitiikkaa käsittelevä asiakirja on saatavilla 
sähköisesti osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00c623acc4/Security-and-
Access.html tai sitä voi pyytää turvallisuusasioiden pääosastosta, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä. 
 
 
1 – Rekisterinpitäjän henkilöys 
 
Rekisterinpitäjä on Euroopan parlamentin turvallisuusasioiden pääosasto, jonka yhteystiedot ovat 
jäljempänä. 
 
 
2 – Lyhyt kuvaus videovalvontajärjestelmän kattavuudesta 
 
Kamerat sijoitetaan ja kuvakulmat valitaan järjestelmällisen riskianalyysin ja tietosuojaa koskevan 
vaikutusten arvioinnin perusteella. Näin varmistetaan, että kamerat on suunnattu ainoastaan 
olennaisimpiin kohteisiin kiinteistöissä ja niiden ulkopuolella, kuten pääsisäänkäyntien, 
hätäuloskäyntien ja pysäköintihallien sisäänkäyntien sekä tärkeiden rappukäytävien ja liittymäkohtien 
sekä sellaisten tiukempaa turvallisuusvalvontaa edellyttävien alueiden läheisyyteen, jotka ovat 
erityisen merkittäviä tai joille pääsyä on rajoitettu. Ainoastaan hyvin harvoin ja erittäin tiukoin ehdoin 
voidaan asentaa tilapäisesti kameravalvontajärjestelmään kuulumattomia yksittäisiä 
valvontakameroita käynnissä olevia tutkimuksia varten. 
 
 
3 – Videovalvonnan oikeusperusta 
 
Euroopan parlamentin puhemiehistön 6. joulukuuta 2002, 3. toukokuuta 2004 ja 6. heinäkuuta 2011 
tekemät päätökset sekä 20.huhtikuuta 2013 hyväksytty videovalvontapolitiikka ja sen myöhemmät 
muutokset. 
 
 
4 – Kerätyt tiedot ja videovalvonnan tarkoitus  
 
Kerätyt tiedot: videotallenteet (digitaaliset kuvat aika-, päivämäärä- ja paikkatietoineen) 
 
Käyttötarkoitus: Euroopan parlamentti käyttää videovalvontajärjestelmäänsä turvallisuussyistä ja 
kulunvalvontaa varten. Videovalvontajärjestelmällä helpotetaan parlamentin rakennusten 
kulunvalvontaa ja rakennusten, jäsenten, henkilöstön ja vierailijoiden sekä parlamentin tiloissa 
sijaitsevien tai niihin varastoitujen esineiden ja asiakirjojen turvallisuuden varmistamista. 
Videovalvontajärjestelmän avulla voidaan ehkäistä, estää, käsitellä ja tarvittaessa tutkia 
turvallisuuteen liittyviä häiriöitä, mahdollisia uhkia tai luvatonta kulkua, mukaan luettuna luvaton kulku 
turvatiloihin ja suojeltuihin huoneisiin, tietotekniikan välineiden luvaton käyttö ja luvaton tutustuminen 
operatiivisiin tietoihin, varkaudet ja fyysinen väkivalta. 
 
Käyttötarkoituksen rajoittaminen: Euroopan parlamentti ei valvo alueita, joilla odotetaan hyvin 
suurta yksityisyyttä. Parlamentin kiinteistöjen ulkopuolella olevien alueiden valvonta Belgiassa, 
Ranskassa ja Luxemburgissa rajoittuu kiinteistöjen välittömään läheisyyteen. Järjestelmää ei käytetä 
työntekijöiden työskentelyn tai läsnäolon valvomiseen. Sitä ei myöskään käytetä välineenä 
tutkimuksissa eikä kurinpitomenettelyissä, ellei kyse ole turvallisuushäiriöstä tai rikollisesta 
toiminnasta. 
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5 – Kenellä on videovalvonnan tallenteiden käyttöoikeus ja kenelle kuvat voidaan luovuttaa 
 
Kenellä on tietojen käyttöoikeus: Parlamentin sisäisellä tarvittavan luvan saaneella 
turvahenkilöstöllä ja parlamentin ulkopuolisella tarvittavan luvan saaneella turva- ja 
huoltohenkilöstöllä. 
 
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen: Videovalvontajärjestelmän avulla kerättyjä tietoja voidaan 
luovuttaa muiden Euroopan unionin toimielinten turvallisuusasioista vastaaville yksiköille tai EU:n 
jäsenvaltioiden turvallisuus-, oikeus-, ja lainvalvontaviranomaisille käynnissä olevia tutkimuksia tai 
rikosten tutkimista tai syytetoimia varten. Aina kun tietoja luovutetaan tai siirretään 
turvallisuusasioiden pääosaston ulkopuolisille tahoille, luovutus tai siirto on dokumentoitava ja siirron 
tarpeellisuutta on arvioitava tarkasti. 
 
 
6 – Kuinka tiedot suojataan ja säilytetään 
 
Valvontajärjestelmän ja tietojen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan jatkuvasti teknisiä ja 
fyysisiä toimenpiteitä. Videotallenteiden ja/tai videovalvontajärjestelmän teknisen rakenteen 
käyttöoikeus on ainoastaan henkilöstöllä, jolla on lupa siihen, ja henkilökohtaisissa käyttöoikeuksissa 
määritellään, mitä toimintoja kullakin henkilöllä on lupa käyttää. 
 
 
7 – Kuinka kauan kuvat säilytetään 
 
Tallenteita säilytetään enintään kaksi kuukautta. Jos kuvaa on tarpeen säilyttää turvallisuushäiriön 
lisätutkimuksia tai sen todentamista varten, se voidaan säilyttää tutkimuksen keston ajan ja 
tarvittaessa arkistoida yhdessä tutkimusaineiston kanssa kymmenen vuoden ajaksi. 
 
 
Kuinka rekisteröidyt voivat tarkistaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevia tietoja ja valittaa 
niistä 
 
Turvallisuusasioiden pääosastoon voi ottaa yhteyttä kaikissa videovalvontajärjestelmää ja 
henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä. Kansalaisilla on oikeus tutustua itseään koskeviin 
tietoihin sekä oikaista ja täydentää niitä tiettyjen videovalvontapolitiikassa tarkemmin määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti. Henkilötietoihin tutustumista, niiden oikaisemista, niiden käytön estämistä ja/tai 
niiden poistamista koskevat pyynnöt osoitetaan seuraaville tahoille: 
 
Turvallisuusasioiden pääosasto 
Videovalvonnan rekisterinpitäjä 
Euroopan parlamentti 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bryssel 
Belgia 
Sähköposti: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu 
Puhelin: +32 2 28 31171  
Faksi: +32 2 28 46940 
 
Jokaisella yksittäisellä henkilöllä on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen 

(sähköposti: edps@edps.europa.eu), jos hän katsoo, että hänen asetuksessa (EY) N:o 45/2001 

vahvistettuja oikeuksiaan on loukattu sen seurauksena, että Euroopan parlamentti on käsitellyt hänen 
henkilötietojaan. Euroopan parlamentti suosittelee, että asianomainen henkilö yrittää ratkaista asian 
ottamalla ensin yhteyttä turvallisuusasioiden pääosastoon (yhteystiedot edellä) ja/tai Euroopan 
parlamentin tietosuojaviranomaiseen soittamalla numeroon +352 4300 23595 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen data-protection@ep.europa.eu. 
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Euroopan parlamentin videovalvontaan ja tietosuojaan liittyvät linkit: 
 
Euroopan parlamentin videovalvontapolitiikka: 
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html 
 
Euroopan tietosuojavaltuutetun videovalvontaa koskevat suuntaviivat: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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