
 

 

Tietosuojailmoitus – rekisteröityjen oikeuksien rajoittaminen  
 
Asetuksen (EU) N:o 2018/1725 mukaisesti rekisteröidyillä1 on oikeus saada tieto Euroopan 
parlamentin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, heillä on oikeus pyytää pääsy heitä itseään 
koskeviin henkilötietoihin, heillä on oikeus näiden tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja 
käsittelyn rajoittamiseen ja heillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, oikeus siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus siihen, että kolmansille osapuolille ilmoitetaan heitä 
koskevien henkilötietojen2 mahdollisista oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista. 
Mahdollisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava rekisteröidyille tietyissä 
tilanteissa. Parlamentin on varmistettava myös sähköisen viestinnän luottamuksellisuus. 

Euroopan parlamentti voi tiettyjen edellytysten täyttyessä rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia 
henkilötietoihinsa seuraavassa esitetyissä toimissaan ja menettelyissään: tietoturvahäiriöiden 
sisäinen ehkäiseminen ja tutkiminen, turvallisuusselvitykset ja lisätutkimukset henkilöstön jäseniin 
liittyvät kurinpitomenettelyt, hallinnolliset selvitykset ja tutkimukset valintamenettelyt 
potilastiedot henkilöstön kantelujen tutkiminen sisäiset tarkastukset oikeudelliset menettelyt 
rahoituksen seuranta tai talousrikostutkinta yhteistyö Europan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja 
kansallisten viranomaisten kanssa rikos- tai talousrikostutkinnan yhteydessä.  
 
Rekisteröidyille ilmoitetaan, että asetuksen (EU) N:o 2018/17253 ja 17. kesäkuuta 2019 tehdyn 
puhemiehistön päätöksen mukaisesti yhtä tai useampaa edellä mainittua oikeutta voidaan 
rajoittaa – lukuun ottamatta vastustamisoikeutta ja oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – 
väliaikaisesti, jotta voidaan suojata jonkin edellä kuvatun Euroopan parlamentin toteuttaman 
toiminnan tai menettelyn tarkoitusta. Tällainen rajoittaminen on oikeasuhteinen tavoitteeseen 
nähden ja siinä noudatetaan keskeisiltä osin edellä mainittuja oikeuksia. Rajoitus poistetaan heti, 
kun sen perusteena olevat syyt eivät ole enää voimassa.  
 
Asetuksen mukaisesti rekisteröidyille ilmoitetaan rajoituksen pääasialliset syyt, paitsi jos 
ilmoittaminen poistaisi asetetun rajoituksen vaikutuksen. Jos tietojen antamista lykätään, se 
jätetään tekemättä tai se evätään4, Euroopan parlamentti ilmoittaa rekisteröidyille heidän 
henkilötietojensa käsittelystä sekä rajoituksen pääasiallisista syistä, kunhan rajoitus on poistettu. 
 
Rekisteröidyillä on oikeus tehdä rajoituksen soveltamisalasta kantelu Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle sähköpostitse osoitteeseen edps@edps.europa.eu sekä oikeus 
oikeussuojakeinoihin Euroopan unionin tuomioistuimessa.  
 
 

                                                           
1 ’Rekisteröidyillä’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, joiden henkilötietoja Euroopan parlamentti käsittelee. 
2 Henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, 
jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja. 
3 Asetuksen (EU) 2018/1725 25 artikla.  
4 Asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 8 kohta.  
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