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1. Videovalvontapolitiikan tarkoitus ja soveltamisala

Euroopan parlamentissa (jäljempänä EP) on käytössä videovalvontajärjestelmä
turvallisuushäiriöiden ehkäisemiseksi, torjumiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi
sekä henkilöiden, omaisuuden ja asiakirjojen suojelemiseksi tulipaloilta, varkauksilta,
häiriöiltä, päällekarkauksilta ja muilta vaaroilta. Videovalvontajärjestelmällä
täydennetään muita tavanomaisia turvallisuus- ja kulunvalvontatoimia valvomalla
tiettyjä alueita ja tapahtumia. Järjestelmä on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla
tuetaan EP:n yleistä turvallisuuspolitiikkaa.

EP:n turvallisuusasioiden pääosaston riskinarviointiyksikkö on videovalvonnan
käsittelyprosesseista vastaava rekisterinpitäjä.

Tämä videovalvontapolitiikka sisältää kuvauksen EP:n videovalvontajärjestelmästä,
sen tarkoituksesta ja käytöstä sekä järjestelyistä, jotka EP on ottanut käyttöön
toimitiloissaan ja niiden välittömässä läheisyydessä liikkuvien henkilöiden
henkilötietojen ja yksityisyyden suojelemiseksi.

Valvontaa sovelletaan Euroopan parlamentin kolmessa toimipaikassa
Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Brysselissä.

2. Miten varmistamme, että videovalvontajärjestelmämme on suunniteltu
yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvät huolenaiheet huomioon ottaen ja
että se on tietosuojalainsäädännön mukainen?

2.1. Nykyjärjestelmän tarkistaminen
Kun Euroopan tietosuojavaltuutettu julkisti videovalvontaa koskevat suuntaviivat
(jäljempänä ”suuntaviivat”) maaliskuussa 2010, EP oli jo ottanut käyttöön
videovalvontajärjestelmän. EP arvioi kuitenkin jatkuvasti menettelyjään uudelleen
noudattaakseen suuntaviivoissa annettuja suosituksia (osasto 15) ja nostaakseen
tietosuojavaatimustensa tasoa.

Euroopan tietosuojavaltuutetun suuntaviivat ovat luettavissa osoitteessa
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Määräysten noudattamisen vaatimustenmukaisuus
Käsitellessään kuvamateriaalia EP noudattaa niin suuntaviivoja kuin yksilöiden
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

2.3. Kameravalvonta ja tietosuojan itsetarkastus
EP toteutti kameravalvontajärjestelmänsä kattavan ja kamerakohtaisen
itsetarkastuksen. Jokaisen kameran osalta toteutettiin (turvallisuutta koskeva)
riskianalyysi sekä (tietosuojaa koskeva) vaikutusten arviointi. Näiden analyysien
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pohjalta kameroiden sijoituspaikkoja ja kuvakulmia muutettiin ja poistettiin tai ne
vahvistettiin pyrkien siihen, että valvonnan kannalta tarpeettomia alueita kuvattaisiin
mahdollisimman vähän.

Lisäksi tarkastettiin perusteellisesti, vastaavatko EP:n videovalvonnassa sovelletut
tietosuojakäytännöt tällä hetkellä riittävästi asetuksen säännöksiä ja suuntaviivojen
ohjeita. Tarkastuksen tuloksena syntyi tämä videovalvontapolitiikka, joka on
ensimmäinen laatuaan.

2.4. Vaatimustenmukaisuudesta ilmoittaminen Euroopan
tietosuojavaltuutetulle
EP:n turvallisuusasioiden pääosasto toteuttaa videojärjestelmän asentamisen
yhteydessä tai silloin, kun videovalvontajärjestelmää muutetaan merkittävästi,
yhdessä EP:n tietosuojavastaavan kanssa virallisen tietosuoja-arvioinnin ja
tarvittaessa ilmoittaa asiasta etukäteen Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tämä videovalvontapolitiikka sekä tiedot siihen tehdyistä merkittävistä muutoksista
toimitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Tietojenvaihto Euroopan
tietosuojavaltuutetun kanssa on kanava, jonka kautta EP ilmoittaa videovalvontansa
vaatimustenmukaisuudesta tietosuojavaltuutetulle.

2.5. Yhteydenpito jäsenvaltioiden asianomaisten
tietosuojaviranomaisten kanssa
Tämä videovalvontapolitiikka on toimitettu hyväksymisensä jälkeen asianomaisille
viranomaisille Belgiaan, Ranskaan ja Luxemburgiin. Kyseisten viranomaisten
mahdollisesti esiin nostamat huolenaiheet otetaan huomioon politiikan tulevissa
tarkistuksissa.

2.6. Päätöksenteko ja kuuleminen
EP:n viranomaiset tekivät jo käytössä olleen videovalvontajärjestelmän säilyttämistä,
voimassa olleiden käytäntöjen tarkastamista, vaatimustenmukaisuuden jatkuvaan
parantamiseen tarvittavien kohdennettujen ja erityisten muutosten määrittämistä ja
lopulta tässä videovalvontapolitiikassa kuvailtujen varotoimien hyväksymistä
koskevat päätökset kuultuaan

 EP:n tietosuojavastaavaa ja
 Euroopan tietosuojavaltuutettua.

Päätöksentekoprosessin aikana EP

 osoitti tarpeen ottaa käyttöön tässä politiikassa esitetty videovalvontajärjestelmä;
 varmisti, että järjestelmän käyttötarkoitus on perusteltu;
 keskusteli eri vaihtoehdoista ja päätyi siihen tulokseen, että sen jälkeen kun tässä

politiikassa esitetyt tietosuojaa koskevat varotoimet on hyväksytty, nykyisen
videovalvontajärjestelmän käyttö on välttämätöntä ja oikeasuhteista edellä
1 kohdassa kuvailtuihin tarkoitusperiin nähden;

 otti huomioon kuultujen organisaatioiden esittämät huolenaiheet.

Tästä videovalvontapolitiikasta tiedotetaan muille sidosryhmille, myös EP:n
henkilöstökomitealle EP:n turvallisuusalan yhteyshenkilöverkoston kautta ja
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mahdolliset huomautukset otetaan myöhemmin huomioon politiikan kehittämisen
yhteydessä.

2.7 Avoimuus
Videovalvontapolitiikasta on olemassa kaksi versiota: rajoitettuun käyttöön tarkoitettu
versio ja tämä julkinen versio, joka on saatavilla EP:n internet- ja intranet-sivustoilla.

Tämä videovalvontapolitiikan julkinen versio voi sisältää yleisluonteista tietoa tietyistä
kysymyksistä. Julkisesta versiosta on jätetty pois tietoja vain silloin, kun
luottamuksellisuuden ylläpitäminen on ehdottoman välttämätöntä pakottavista syistä
(kuten turvallisuussyistä, arkaluonteisen tiedon luottamuksellisuuden säilyttämiseksi
tai henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi).

2.8. Määräaikaisarvioinnit
Turvallisuusasioiden pääosasto toteuttaa tietosuojan määräaikaisarvioinnin kahden
vuoden välein. Osasto arvioi tällöin uudelleen,

 tarvitaanko videovalvontajärjestelmää edelleen;
 toimiiko järjestelmä edelleen ilmoitetun käyttötarkoituksensa mukaisesti;
 onko edelleen niin, että asianmukaisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Määräaikaisarvioinnissa tarkastellaan myös muita ensimmäisessä
tarkastuskertomuksessa käsiteltyjä kysymyksiä ja erityisesti sitä, onko
videovalvontapolitiikka edelleen asetuksen ja suuntaviivojen mukainen
(asianmukaisuutta koskeva tarkastus) ja noudatetaanko sitä käytännössä
(säännönmukaisuutta koskeva tarkastus).

2.9. Yksityisyyttä kunnioittavat tekniset ratkaisut
Tilatessaan uusia laitteita järjestelmää varten EP käyttää aina mahdollisuuksien
mukaan yksityisyyden suojan kannalta parhaita saatavilla olevia teknisiä ratkaisuja.

EP käyttää, ja parantelee, jo nyt riskianalyyseihin ja tietosuojaa koskeviin vaikutusten
arviointeihin perustuvia yksityisyyttä kunnioittavia teknisiä ratkaisuja ja menettelyjä,
kuten

 liiketunnistimia;
 järjestelmän käyttöoikeuksien rajoittamista;
 kameran erottelukyvyn asettamista riskin perusteella (erottelukyky on

mahdollisimman matala asianomaisen turvallisuustavoitteen huomioon ottaen).

3. Mitä alueita valvotaan?

Kameroiden sijoituspaikkojen ja kuvakulmien valinta perustuu järjestelmälliseen
riskianalyysiin ja tietosuojaa koskevaan vaikutusten arviointiin, jotta varmistetaan,
että kamerat on suunnattu ainoastaan olennaisimpiin kohteisiin kiinteistöissä ja
niiden ulkopuolella (katso 2.3. kohta).
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Kameroita on asennettu valvomaan rakennusten sisään- ja uloskäyntejä
(pääsisäänkäynnit, hätäuloskäynnit ja pysäköintihallien sisäänkäynnit). Kameroilla
valvotaan lisäksi useita tärkeitä rappukäytäviä ja liittymäkohtia ja niitä on asennettu
tiettyjen lisäturvallisuutta edellyttävien korkean profiilin kohteiden läheisyyteen, kuten
alueet, joissa säilytetään suuria määriä käteistä rahaa, luottamukselliset
kokoushuoneet ja alueet, joille pääsyä on rajoitettu.

Erittäin harvoja poikkeustapauksia lukuun ottamatta EP ei valvo alueita, joilla
yksityisyyttä odotetaan olevan enemmän kuin muualla, kuten työntekijöiden toimistot,
vapaa-ajan viettoon tarkoitetut alueet ja WC-tilat, ja poikkeustapauksissa sovelletaan
4.4. kohdassa määritettyjä tiukkoja ehtoja. Alueita, joilla yksityisyyden odotus on
hyvin suuri, kuten WC-tilat, ei valvota koskeaan.

EP:n kiinteistöjen ulkopuolella olevien alueiden valvonta Belgiassa, Ranskassa ja
Luxemburgissa rajoittuu kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä oleviin alueisiin.

4. Mitä ja mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

4.1. Järjestelmän tekniset eritelmät
EP käyttää perinteistä videovalvontajärjestelmää. Kaikki kamerat ovat toiminnassa
24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Kuvanlaatu on useimmissa
tapauksissa riittävä kameran kattamalla alueella kuvattujen henkilöiden
tunnistamiseksi. Järjestelmä tallentaa kuvat digitaalisesti ja siinä käytetään
liiketunnistimia. Se nauhoittaa kaiken kameroiden valvomalla alueella havaitun
liikkeen ja liittää mukaan asianomaiset aika-, päivämäärä- ja paikkatiedot.

EP ei käytä huipputekniikkaa tai älykästä videovalvontateknologiaa, ei yhdistä
järjestelmäänsä muihin järjestelmiin eikä käytä ääntä nauhoittavaa tai "puhuvaa"
kameravalvontalaitteistoa (suuntaviivojen 6.12 kohta).

4.2. Valvonnan tarkoitus
Euroopan parlamentti käyttää videovalvontajärjestelmäänsä turvallisuussyistä ja
kulunvalvontaa varten. Videovalvontajärjestelmällä helpotetaan EP:n rakennusten
kulunvalvontaa ja EP:n rakennusten, jäsenten, henkilöstön ja vieraiden sekä EP:n
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 käynti turvatiloihin ja suojeltuihin huoneisiin, tietotekniikan välineiden
käyttö ja tutustuminen operatiivisiin tietoihin.

EP:n yleisen turvallisuusstrategian puitteissa toteutetut säännölliset riskianalyysit
vahvistavat, että videovalvonnan avulla voidaan ehkäistä, havaita ja tutkia EP:n, sen
jäsenten, henkilöstön, alihankkijoiden ja vierailijoiden laitteisiin tai omaisuuteen
kohdistuvia varkauksia sekä turvallisuuteen rakennusten sisällä kohdistuvia uhkia.



Euroopan parlamentin videovalvontapolitiikka - Sivu 8

4.3. Käyttötarkoituksen rajaaminen
Järjestelmää ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Sitä ei
esimerkiksi käytetä työntekijöiden työskentelyn tai läsnäolon valvomiseen.
Järjestelmää ei myöskään käytetä välineenä tutkimuksissa muissa kuin edellä
kuvailluissa tapauksissa, eikä kurinpitomenettelyissä, ellei kyse ole fyysiseen
turvallisuuteen liittyvästä tapahtumasta tai rikollisesta toiminnasta.

Nauhoitteita voidaan ainoastaan poikkeuksellisissa oloissa luovuttaa tutkintaelimille
kurinpitoa tai rikosta koskevan virallisen tutkimuksen puitteissa jäljempänä
6.5 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

4.4. Tilapäinen ja peitetoimina suoritettava tarkkailu
Kameravalvontajärjestelmää ei ole tarkoitus käyttää tilapäiseen tarkkailuun. EP voi
kuitenkin hyvin harvoissa tapauksissa turvautua viimeisenä keinona vakavissa
tapauksissa, joissa toimielimen turvallisuus on uhattuna, yksittäiseen peitetoimina
suoritettavaan tarkkailuun, joka toteutetaan rajoitettuna aikana täysin
kameravalvontajärjestelmään liittymättömänä valvontana. Näistä tapauksista, joissa
on kyse vakavista turvallisuusrikkomuksista tai siitä, onko riittävän vakavaa
tapahtumaa koskevalle perustellulle epäilylle tai syytökselle olemassa näyttöä,
kuullaan EP:n tietosuojavastaavaa. Jotta tarkkailun vaikutus yksityisyyteen on
mahdollisimman vähäinen, sovelletaan kyseisten kameroiden sijoittamiseen
seuraavia tiukkoja ehtoja: asianomaisesta alueesta vastaavan henkilön on esitettävä
kirjallisesti virallinen pyyntö, kameran sijoittamisesta on suoritettava riskin- ja
vaikutustenarviointi (jolla varmistetaan, että riski on vakavampi kuin yksityisyyteen
kohdistuva haitta), ja turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan on etukäteen
myönnettävä kirjallinen lupa. Kamerat voidaan sijoittaa enintään kuukauden
pituiseksi ajaksi, minkä jälkeen edellä kuvattu menettely on toistettava.
Kyseiset kamerat tallentavat kuvaa vain ennalta määritettyinä aikoina liiketunnistimia
hyödyntäen. Ainoastaan tutkimuksesta vastaavat EP:n virkamiehet voivat nähdä
tallennetun kuvamateriaalin, ja heidän on käytävä se läpi mahdollisimman pian,
kuitenkin vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen kannalta olennainen kuvamateriaali
on tallennettava muun tutkimusmateriaalin kanssa enintään kymmeneksi vuodeksi.
Muu kuvamateriaali on tuhottava välittömästi.
Tutkimusten päätyttyä kuvamateriaalista tunnistetuille henkilöille on tiedotettava
tunnistamisesta. Mikäli kyse on rikoksesta tai muihin osapuoliin kohdistuvista uhkista,
voidaan tietoja toimittaa EU:n muiden toimielinten turvallisuusyksiköille tai asiaan
liittyville kansallisille viranomaisille. Turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan on
tällöin arvioitava tarkasti tietojen toimittamisen tarpeellisuus sekä annettava siihen
lupa etukäteen. Vastaanottavan osapuolen on allekirjoitettava tietosuojelulomake.
Euroopan tietosuojavaltuutettu on tarkastellut ennakkoon peitetoimintana
suoritettavan tarkkailun käyttöä. Ennakkotarkastelua koskeva ilmoitus sekä
tietosuojavaltuutetun asiasta antama lausunto ovat tämän politiikan liitteenä.
Tietosuojavastaavaa kuullaan, kun tulevissa yksittäisissä tapauksissa
tietosuojakysymyksiin liittyy epäselvyyttä.

4.5. Verkkokamerat
EP ei käytä verkkokameroita turvallisuuteen liittyviä tarkoitusperiä varten.

4.6. Erityiset tietoluokat
EP:n videovalvontajärjestelmällä ei pyritä keräämään erityisiin luokkiin kuuluvia
tietoja, kuten tietoja rodusta tai etnisestä alkuperästä, poliittisista mielipiteistä,
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uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta tai ammattiyhdistyksen jäsenyydestä
tai tietoja terveydestä tai sukupuolisesta suuntautuneisuudesta.

Kameravalvontajärjestelmä kattaa vain alueet, joiden valvominen on välttämätöntä
tilojen turvallisuuden varmistamiseksi. Koska EP:n tilat ovat hyvin alttiita
turvallisuusuhille (rakennusten lähelle on helppo päästä), on Euroopan parlamentin
kaikkiin sisäänkäynteihin ja sen välittömään läheisyyteen asennettu kameroita.
Näiden kameroiden käytöllä ei pyritä saamaan tai käsittelemään erityisiin tietoluokkiin
kuuluvia tietoja tai kohdistamaan valvontaa tiettyyn henkilöön, vaan ehkäisemään,
arvioimaan ja tutkimaan turvallisuushäiriöitä. Näiden erityiskameroiden käyttäjät
saavat tietosuoja- ja perusoikeuskoulutusta.

5. Mikä on videovalvonnan oikeusperusta?

Videovalvontajärjestelmän käyttö on tarpeellista EP:n hallinnossa ja toiminnassa
(turvallisuus- ja kulunvalvontasyistä, katso 4.2 kohta), minkä EP:n puhemiehistö on
vahvistanut 16. joulukuuta 2002 päivätyssä päätöksessään ja yleisemmin
3. toukokuuta 2004 ja 6. heinäkuuta 2011 päivätyissä päätöksissään.

Tämä videovalvontapolitiikka on puolestaan osa laajemmista
täytäntöönpanosäännöistä ja sitä ajantasaistetaan ja mukautetaan siksi
säännöllisesti mahdollisten erityisuhkien, poliittisten olosuhteiden ja teknisten
mahdollisuuksien perusteella.

EP:n videovalvontajärjestelmällä on näin ollen perusteltu syy olemassaololleen, ja
sen toimintaa ohjaavat selkeät menettelyt.

6. Kuka saa tutustua tietoihin ja kenelle ne ilmoitetaan?

6.1. Parlamentin oma ja ulkoistettu turvallisuus- ja huoltohenkilöstö
EP on ulkoistanut osan videovalvontatoiminnastaan.

Vuorossa olevilla vartijoilla, jotka ovat ulkoisen turvayrityksen palveluksessa, on
mahdollisuus tarkkailla suoraa videovalvontakuvaa (lähettämö)
tiedonsaantitarveperiaatteen mukaisesti. Ulkoistetut toimijat voivat tutustua
nauhoitettuun kuvamateriaaliin ainoastaan riskinarviointiyksikön tai
turvallisuusyksikön päällikön nimenomaisen luvan saatuaan.

Kameravalvontaa ohjaava tietokonejärjestelmä on toteutettu siten, että ulkoistetut
toimijat eivät voi siirtää kuvamateriaalia ulkoisille tallennusvälineille (kuten dvd-levylle
tai muistikortille tai -tikulle). Ainoastaan turvallisuusasioiden pääosaston
palveluksessa olevilla EP:n virkamiehillä on lupa tällaisiin siirtoihin, jotka kirjautuvat
aina asianmukaisesti järjestelmään.

Videovalvontajärjestelmän huolto on myös ulkoistettu, mutta tehtävän hoitamista
valvoo EP:n turvallisuusyksikön virkamies.

Kummankin alihankintayrityksen (turvallisuuspalvelut ja huolto) tietosuojaan liittyvät
velvollisuudet on vahvistettu kirjallisesti ja oikeudellisesti sitovasti. Niiden on myös
annettava asianmukainen tietosuojakoulutus henkilöstölleen.
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6.2. Käyttöoikeudet
EP:n videovalvonnan turvapolitiikassa määritetään ja vahvistetaan, kenellä on oikeus
käyttää videovalvonnan kuvamateriaalia ja/tai videovalvontajärjestelmän laitteistoa,
mitä tarkoitusta varten kuvamateriaalia ja laitteistoa saa käyttää, ja mitä näihin
käyttöoikeuksiin kuuluu. Politiikassa määritellään erityisesti, kenellä on oikeus

 katsoa reaaliaikaista kuvamateriaalia;
 katsoa nauhoitettua kuvamateriaalia;
 kopioida;
 ladata ulkoiselle tallennusvälineelle;
 poistaa;
 käsitellä kuvamateriaalia.

6.3. Tietosuojakoulutus
Tietosuojakoulutusta annetaan kaikille työntekijöille, joilla on käyttöoikeudet, myös
ulkoistetuille vartijoille ja huollosta vastaaville työntekijöille. Koulutusta annetaan
kaikille uusille työntekijöille ja vähintään kahden vuoden välein järjestetään
tietosuojamääräysten noudattamista käsitteleviä työpajoja kaikille työntekijöille, joilla
on käyttöoikeudet.

6.4. Vaitiololupaus
Käyttöoikeudet omaavien työntekijöiden, päivittäisestä kameravalvonnasta ja
järjestelmän huollosta vastaavat ulkopuoliset työntekijät mukaan luettuina, on
allekirjoitettava vaitiololupaus, jotta varmistetaan, että he eivät siirrä, näytä tai
paljasta muulla tavalla videovalvonnan kuvamateriaalin sisältöä muille kuin
hyväksytyille vastaanottajille.

6.5. Siirrot, ilmoitukset ja rekisterit
Henkilötiedot, myös kameravalvonnan kuvamateriaalin käsittelyn tuloksena saadut
tiedot voidaan ilmoittaa unionin muiden toimielinten turvallisuusyksiköille tai EU:n
jäsenvaltioiden turvallisuus-, oikeus- tai lainvalvontaviranomaisille käytettäviksi
meneillään olevissa tutkimuksissa tai rikosten tutkimista tai niistä syyttämistä varten.
Tällaiset tietosiirrot toteutetaan ainoastaan pyynnöstä. Säännöllisiä siirtoja tai
rutiinisiirtoja ei tehdä.

Kaikkien muiden kuin turvallisuusasioiden pääosaston tekemien siirtojen ja antamien
ilmoitusten tarpeellisuus arvioidaan perusteellisesti, ja kaikki siirrot ja ilmoitukset
kirjataan asianmukaisesti.

Hallinto- ja henkilöhallinto-osastolle ei myönnetä oikeutta käyttää
kameravalvontajärjestelmää muihin kuin tässä politiikassa vahvistettuihin
tarkoituksiin.

Tarve käyttää nauhoitettua kuvamateriaalia (ks. 4.2 kohta) saattaa ilmetä useassa
pääosaston yksikössä, kuten Brysselin, Strasbourgin ja Luxemburgin
turvallisuusyksikössä, hälytyskeskusyksikössä ja riskinarviointiyksikössä. Kukin
yksikkö vastaa tässä politiikassa käsiteltyjen menettelyjen ja tietosuojaa koskevien
varotoimien sekä pääosaston tietosuojavastaavalle antamien ilmoitusten
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noudattamisesta, ja kukin yksikkö ylläpitää itsenäisesti tässä politiikassa tarkoitettuja
rekistereitä.

7. Miten suojelemme ja turvaamme tietoja?

Koko videovalvontajärjestelmän, myös henkilötietojen suojelemiseksi tiettyjä teknisiä
ja organisatorisia toimenpiteitä arvioidaan uudelleen ja ne otetaan asteittain käyttöön.

Nämä toimenpiteet on eritelty prosessikohtaisesti videovalvonnan turvapolitiikassa.
EP:n videovalvonnan turvapolitiikka laadittiin Euroopan tietosuojavaltuutetun
antamien videovalvontaa koskevien suuntaviivojen osaston 9 mukaisesti.

Järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi ja tietosuojan takaamiseksi on ryhdytty
kaikkiin mahdollisiin teknisiin ja fyysisiin toimiin, muun muassa seuraaviin:

 Työntekijöitä (sisäinen ja ulkoinen henkilöstö) sitoo salassapitoa ja
luottamuksellista käsittelyä koskeva sopimus.

 Käyttäjät saavat oikeuden käyttää ainoastaan niitä resursseja, jotka ovat
välttämättömiä heidän tehtäviensä hoitamista varten (tiedonsaantitarveperiaate).

 Videovalvonnan turvapolitiikka sisältää ajantasaisen luettelon kaikista
tehtävistä/virkapaikoista, joihin liittyy oikeus käyttää järjestelmää milloin tahansa,
ja siinä kuvaillaan tehtäviin/virkapaikkoihin liittyvät käyttöoikeudet.

8. Kuinka kauan säilytämme tiedot?

Tietojen säilytysaika päätetään riskianalyysin ja tietosuojaa koskevan
vaikutustenarvioinnin perusteella kamerakohtaisesti, mutta se on enintään kaksi
kuukautta. Pidennetty säilytysaika on keskeisen tärkeä turvallisuustutkimuksissa, sillä
usein valitukset esitetään kauan tapahtuman jälkeen, mikä johtuu siitä, että käyttäjät
ovat eri toimipaikoissa.

Mikäli tietty kuvamateriaali on tallennettava turvallisuushäiriötä koskevien
lisätutkimusten tukemiseksi tai lisätodisteiden tarjoamiseksi, se voidaan säilyttää
tutkimuksen ajan tai tarvittaessa arkistoida muun tutkimusmateriaalin kanssa
enintään kymmeneksi vuodeksi. Tällaisen kuvamateriaalin säilyttäminen kirjataan
perusteellisesti asiakirjoihin.

9. Miten tiedotamme kansalaisille?

9.1. Monikerroksinen lähestymistapa
Videovalvonnasta tiedotetaan (EP:n rakennusten välittömässä läheisyydessä
liikkuville ja/tai EP:n tiloihin tai pysäköintialueille tuleville) kansalaisille tehokkaasti ja
kattavasti. Tässä sovelletaan monikerroksista, kolmiosaista menettelyä:
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 paikan päällä esillä olevat ilmoitukset, joissa kansalaisille (jalankulkijat, kuljettajat,
vierailijat, työntekijät jne.) kerrotaan valvonnasta sekä olennaiset käsittelyä
koskevat tiedot;

 ilmoitus videovalvontapolitiikkaa koskevan yhteenvedon saatavuudesta
vastaanottopisteissä;

 ilmoitus mahdollisuudesta tutustua tähän videovalvontapolitiikkaan EP:n
intranetissä ja myös internet-sivustoilla, jos kansalaiset haluavat tietää enemmän
EP:n videovalvontakäytännöistä.

Sähköpostiosoite asetetaan saataville lisäkysymyksiä varten ja
muutoksenhakuoikeutta koskevien tietojen pyytämiseksi.

9.2. Erityiset henkilökohtaiset ilmoitukset
Mikäli yksittäisiä henkilöitä tunnistetaan kameravalvonnassa (esimerkiksi vartija
tunnistaa heidät turvallisuustutkimuksen yhteydessä), heille ilmoitetaan asiasta myös
henkilökohtaisesti, jos myös yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:

 henkilön henkilöllisyys on kirjattu asiakirjaan tai rekisteriin;
 henkilön henkilöllisyys on säilytetty säännönmukaisen säilytysajan umpeutumisen

jälkeen;
 videonauhoitetta käytetään henkilöä vastaan;
 kuvamateriaali siirretään pääosaston ulkopuolelle;
 henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan pääosaston ulkopuoliselle taholle.

Henkilökohtaisesta ilmoittamisesta voidaan kuitenkin luopua tai sitä voidaan lykätä
niin kauan kuin sitä pidetään tarpeellisena turvallisuussyistä, kuten tapauksissa,
joissa se on tarpeen mahdollisten rikosten, terroritoimien tai muiden asetuksen
20 artiklassa tarkoitettujen poikkeustapausten ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja
havaitsemiseksi sekä niistä syyttämiseksi.

Tällaisissa tilanteissa, tai mikäli tietosuojaa koskevien oikeuksien noudattamiseen
liittyy epäselvyyttä, turvallisuusasioiden pääosasto pyytää asiaankuuluvaa neuvoa
tietosuojavastaavalta.

10. Miten kansalaiset voivat tarkistaa, muuttaa tai poistaa
henkilötietojaan?

Kansalaisilla on oikeus tutustua EP:n hallussa oleviin henkilötietoihinsa sekä korjata
ja täydentää tietoja. Kaikki henkilötietoihin tutustumista, niiden korjaamista, käytön
estämistä ja/tai poistamista koskevat pyynnöt olisi toimitettava osoitteeseen

European Parliament
Directorate General for Security and Safety
Risk Assessment Unit
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Sähköposti: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 31171
Faksi: +32 2 28 46940
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Turvallisuusasioiden pääosastoon voi ottaa yhteyttä myös kaikissa muissa
henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Turvallisuusasioiden pääosasto vastaa tiedusteluihin olennaisilta osin
15 kalenterivuorokauden kuluessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyynnön esittäjälle
ilmoitetaan viivästyksen syy sekä pyynnön käsittelyn seuraavat vaiheet
15 vuorokauden kuluessa. Kaikkein monimutkaisimmissakin tapauksissa lupa
tutustua tietoihin tai lopullinen perusteltu päätös hylätä pyyntö annetaan viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa. Yksiköt tekevät parhaansa vastauksen antamiseksi tätä
nopeammin, erityisesti mikäli pyynnön esittäjä osoittaa asian kiireellisyyden.

Mahdollisuus kuvamateriaalin katsomiseen voidaan järjestää, tai materiaalista
voidaan luovuttaa kopio, mikäli pyynnön esittäjä sitä nimenomaisesti pyytää. Mikäli
tällainen pyyntö esitetään, esittäjän on osoitettava henkilöllisyytensä kiistattomasti
(hänen on siis otettava henkilöllisyystodistuksensa mukaan kuvamateriaalin
katsomiseen) sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava milloin, missä ja missä
tilanteessa hänet kuvattiin. Hänen on myös esitettävä hiljan otettu valokuva
itsestään, jonka perusteella vartijat voivat tunnistaa hänet tarkastelun kohteena
olevasta kuvamateriaalista.

Tällä hetkellä EP ei veloita maksua kansalaisilta, jotka pyytävät saada nähdä itseään
koskevan kuvamateriaalin tai jotka pyytävät saada kopion siitä. EP varaa kuitenkin
itselleen oikeuden alkaa veloittaa kohtuullista maksua, mikäli tällaiset pyynnöt
yleistyvät.

Tutustumispyyntö voidaan hylätä, mikäli erityisessä tapauksessa sovelletaan
asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohtaa (ks. myös 9.2. kohta). EP voi
esimerkiksi tapauskohtaisen harkinnan perusteella päätyä toteamaan, että
tutustumisoikeutta on ehkä rajoitettava rikostutkimuksen suojelemiseksi. Rajoituksia
voi olla tarpeen soveltaa myös muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien
suojelemiseksi, esimerkiksi silloin, kun kuvissa esiintyy myös muita henkilöitä ja
heidän suostumustaan henkilötietojen julkistamiseen ei ole mahdollista saada eikä
suostumuksen puutetta ole mahdollista korvata kuvankäsittelyn avulla.

11. Muutoksenhakuoikeus

Kansalaisilla on oikeus hakea muutosta Euroopan tietosuojavaltuutetulta
(sähköpostiosoite: edps@edps.europa.eu), mikäli he katsovat, että heidän
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 vahvistettuja oikeuksiaan on loukattu sen
seurauksena, että Euroopan parlamentti on käsitellyt heidän henkilötietojaan. EP
suosittaa, että kyseiset kansalaiset yrittävät ensin hakea muutosta ottamalla yhteyttä
 Euroopan parlamentin videovalvonnan rekisterinpitäjään

Directorate General for Security and Safety
Risk Assessment Unit
Sähköposti: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

ja/tai
 Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan

Puhelin: +352 4300 23595
Sähköposti: data-protection@ep.europa.eu

EP:n henkilöstöön kuuluvat voivat myös pyytää nimittävää viranomaistaan
tarkastelemaan tapaustaan uudelleen henkilöstösääntöjen 90 artiklan mukaisesti.


