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1. Soveltamisala

Euroopan parlamentin turvallisuusasioiden pääosasto valvoo tiettyjä alueita, tapahtumia,
toimintoja tai henkilöitä käyttäen visuaalista valvontajärjestelmää eli
kameravalvontajärjestelmää.

Näissä videovalvonnan periaatteissa kuvataan Euroopan parlamentin
videovalvontajärjestelmä, sen tarkoitus ja käyttö sekä rekisteröityjen henkilötietojen
suojaamiseksi käytössä olevat suojatoimet, joista säädetään luonnollisten henkilöiden
suojelusta unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetussa
asetuksessa (EU) 2018/1725, jäljempänä ’asetus (EU) 2018/1725’.

2. Käyttötarkoitus ja sen rajoitukset

Videovalvontajärjestelmä tukee turvallisuuden varmistamista ja turvatoimia Euroopan
parlamentin turvallisuutta ja turvatoimia koskevien sääntöjen1 mukaisesti.

Turvallisuusasioiden pääosasto käyttää videovalvontajärjestelmää ehkäistäkseen,
estääkseen tai hallitakseen mahdollisia järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuvia
uhkia, mukaan lukien luvaton tunkeutuminen Euroopan parlamentin tiloihin tai kielletyille
tai arkaluonteisille alueille tai fyysinen pääsy tietotekniseen infrastruktuuriin tai tietoihin.

Turvallisuusasioiden pääosasto voi lisäksi käyttää kameravalvontakuvamateriaalia osana
toimeksiantonsa puitteissa suoritettavia turvallisuusselvityksiä ja lisätutkimuksia.

Kameravalvontatallenteiden siirto tapahtuu ainoastaan kohdassa 6.2 ”Tietojen luovuttaminen
ja siirtäminen” esitettyjen edellytysten mukaisesti.

Videovalvontajärjestelmää ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen2.

3. Oikeusperusta

Euroopan parlamentin videovalvontajärjestelmän käyttöön sovelletaan seuraavia
oikeusperustoja:

– Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15. tammikuuta 2018, Euroopan
parlamentin turvallisuutta ja turvatoimia koskevista säännöistä (2018/C 79/04)

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23. lokakuuta
2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta

1 Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15. tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin turvallisuutta
ja turvatoimia koskevista säännöistä (2018/C 79/04).
2 Asetuksen (EU) 2018/1725 4 artikla.
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– Euroopan parlamentti – puhemiehistön päätös, tehty 17. kesäkuuta 2019, asetukseen
(EU) 2018/1725 liittyvistä täytäntöönpanosäännöistä

– Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15. huhtikuuta 2013,
luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä,
EUVL C 96, 1.4.2014, s. 1

– Euroopan parlamentin tietoturvapolitiikka, 2. kesäkuuta 2020, Geda (D(2020)14287)

4. Valvottavat alueet

Turvallisuusasioiden pääosasto päättää kameroiden sijoituspaikoista, kuvakulmista ja
videovalvonnan piiriin kuuluvista alueista ottaen täysin huomioon Euroopan
tietosuojavaltuutetun ohjeet3.

Kamerat sijoitetaan riskinarvioinnin perusteella. Näin varmistetaan, että ne on suunnattu
ainoastaan olennaisimpiin kohteisiin, vyöhykkeisiin ja näkymiin kiinteistöissä ja niiden
ulkopuolella, ja taataan näiden periaatteiden asianmukainen noudattaminen.

Kameroita on asennettu valvomaan rakennusten sisään- ja uloskäyntejä ja niiden välitöntä
lähialuetta, mukaan lukien yleiset kulkualueet (pääsisäänkäynnit, hätä- ja palouloskäynnit,
pysäköintihallien sisäänkäynnit, VIP-henkilöitä kuljettavien ajoneuvojen pysähdyspaikat,
Esplanadi jne.). Lisäksi kamerat valvovat useita tärkeitä rappukäytäviä tai liittymäkohtia sekä
lisäturvallisuustoimia edellyttäviä korkean profiilin kohteita, kuten alueita, joilla on arvokasta
omaisuutta tai luottamuksellista ja arkaluonteista tietoa, tai arkaluonteisten tietojen
käsittelyyn tarkoitettuja huoneita sekä alueita, joihin pääsyä on rajoitettu.

Alueita, joita pidetään erityisen yksityisinä, kuten työntekijöiden omia työhuoneita tai vapaa-
ajan tiloja, ei valvota.

Valvonta parlamentin tilojen ulkopuolella rajoittuu kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä
oleviin alueisiin, joiden valvominen on tarpeen näiden periaatteiden täytäntöönpanon
varmistamiseksi, ja sitä harjoitetaan asiaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön
mukaisesti.

4.1. Tilapäinen videovalvonta

Turvallisuusasioiden pääosasto voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa käyttää
tilapäistä videovalvontaa johonkin erityiseen tarkoitukseen ja rajoitetun ajan.

Tilapäisessä videovalvonnassa käytettävät kamerat asennetaan kirjallisesta pyynnöstä ja
turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

Tilapäistä videovalvontaa voidaan käyttää enintään kuukauden ajan. Tilapäiskäytön
jatkaminen edellyttää edellä mainitun menettelyn toistamista.

Kamerat tallentavat vain ennalta määritettyinä aikoina.

3 Ohjeet ovat saatavilla osoitteessa
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf ja osoitteessa
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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Tilapäisessä videovalvonnassa taltioituja kuvia ei tallenneta, paitsi jos ne on määritelty
tarpeellisiksi turvallisuusselvityksen kannalta, jolloin ne tallennetaan muun tutkintamateriaalin
kanssa.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja tietosuojavastaavan kuulemisen jälkeen
voidaan asentaa piilokameroita tilapäistä videovalvontaa varten.

5. Kerättävät henkilötiedot ja järjestelmän tekniset eritelmät

Euroopan parlamentin videovalvontajärjestelmä on tavanomainen
kameravalvontajärjestelmä. Kaikki kamerat toimivat ympäri vuorokauden kaikkina
viikonpäivinä.

Suurin osa kameroista tallentaa vain kuvapisteissä tapahtuvia muutoksia. Kuvien saanti siis
edellyttää, että järjestelmä on havainnut liikettä. Järjestelmä tallentaa kaiken kameroiden
valvottavalla alueella havaitseman liikkeen sekä sen aika-, päivämäärä- ja paikkatiedot.
Tallennetun kuvan laatu mahdollistaa henkilöiden tai kuvamateriaalin muiden yksityiskohtien
tunnistamisen.

Kaikkiin kameroihin sovelletaan samoja tiukkoja turvatoimia riippumatta siitä, onko niissä
liiketunnistin.

Järjestelmässä ei tällä hetkellä käytetä ääntä tallentavia valvontakameroita. Euroopan
parlamentti ei käytä videovalvontaan verkkokameroita.

Asetuksen (EU) 2018/1725 10 artiklan mukaisesti videovalvontajärjestelmän tarkoituksena ei
ole kerätä erityisten tietoluokkien tietoja.

6. Kuva-aineistoon pääsy ja tietojen luovuttaminen

6.1 Turvallisuushenkilöstön ja järjestelmävastaavien pääsyoikeudet

Ainoastaan turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtajalla, jäljempänä ’rekisterinpitäjä’, on
valtuudet myöntää, muuttaa tai peruuttaa pääsyoikeuksia.

Pääsyoikeuksia myönnetään käyttäjille tiedonsaantitarpeen perusteella (niille, jotka
ehdottomasti tarvitsevat pääsyä kuvamateriaaliin tehtäviensä suorittamiseksi), ja ne rajoittuvat
näiden kameravalvonnan periaatteiden mukaisiin tarkoituksiin sekä järjestelmän tekniseen
ylläpitoon.

Turvallisuusasioiden pääosasto pitää sisäistä rekisteriä pääsyoikeuksista ja kirjaa
järjestelmällisesti kaiken kuvamateriaalin siirron. Kuvamateriaalin siirto teknistä ylläpitoa
varten tapahtuu visualisoimatta kuvaa.
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6.2 Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Turvallisuusasioiden pääosasto voi luovuttaa tai siirtää kameravalvontakuvamateriaalia
muiden EU:n toimielinten turvallisuusyksiköille tai jonkin EU:n jäsenvaltion turvallisuus-,
oikeus- tai lainvalvontaviranomaisille. Tällaisia siirtoja voidaan tehdä ainoastaan näiden
osapuolten pyynnöstä – säännöllisiä tai rutiininomaisia siirtoja ei tehdä – ja tässä kohdassa
kuvatun menettelyn mukaisesti4.

Tietojen luovuttaminen tai siirto edellyttää rekisterinpitäjän hyväksyntää, luovuttamisen tai
siirron tarvetta koskevaa tarkkaa arviointia ja Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön
lausuntoa.

Tapauksissa, joissa on osallisena parlamentin jäsen, tarvitaan Euroopan parlamentin
puhemiehen virallinen hyväksyntä. Tapauksissa, joissa on osallisena henkilöstön jäsen,
tarvitaan pääsihteerin virallinen hyväksyntä.

Euroopan parlamentin tietosuojavastaavalle ilmoitetaan tällaisesta luovuttamisesta tai
siirrosta.

Turvallisuusasioiden pääosasto dokumentoi prosessin kokonaisuudessaan.

7. Säilytysaika

Turvallisuusasioiden pääosasto säilyttää kameravalvontakuvamateriaalin kuukauden ajan.

Turvallisuustutkinnan yhteydessä saatua kuvamateriaalia säilytetään tutkinnan keston ajan,
ja se arkistoidaan tarvittaessa yhdessä tutkintamateriaalin kanssa enintään kymmenen
vuoden ajaksi. Turvallisuusasioiden pääosasto pitää tarkkaa kirjaa tällaisesta säilyttämisestä.

8. Turvatoimet

Euroopan parlamentti käyttää parhaita saatavilla olevia yksityisyyden suojaa edistäviä
teknisiä ratkaisuja sisäänrakennetun yksityisyyden suojan ja tietojen minimoinnin
periaatteiden mukaisesti.

Turvallisuusasioiden pääosasto tukeutuu useisiin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin,
joilla suojataan kameravalvontakuvamateriaaliin sisältyviä tietoja.

Itse kameravalvontajärjestelmää ei ole liitetty mihinkään muuhun Euroopan parlamentin
ulkopuoliseen järjestelmään, ja siihen on pääsy ainoastaan turvallisuusasioiden pääosaston
erikseen valtuutetulla henkilöstöllä. Turvallisuusasioiden pääosasto salaa arkistoidut
videotiedostot niiden säilytysaikana ja kirjaa tarkasti kaikki järjestelmän manipuloinnit.

4 Turvallisuusasioiden pääosasto ei suostu tiedonlouhintapyyntöihin eli pyyntöihin analysoida tietoja eri
näkökulmista ja tiivistää ne hyödyllisiksi uusiksi tiedoiksi.
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Lisäksi turvallisuusasioiden pääosasto asettaa pääsyoikeuksien saamisen ehdoksi
pakollisen sisäisen koulutuksen ja vaitiololupauksen.

Turvallisuusasioiden pääosasto sumentaa järjestelmällisesti kuvamateriaalin, joka voisi
johtaa sellaisten henkilöiden tunnistamiseen, jotka eivät ole osallisina
turvallisuusselvityksessä tai lisätutkimuksessa.

Käytössä on tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentin
videovalvontajärjestelmä voi toimia sähkökatkoksen sattuessa, jotta voidaan täyttää
turvallisuutta ja turvatoimia koskevat vähimmäisvaatimukset.

9. Yleisölle tiedottaminen

Euroopan parlamentti antaa yleisölle tietoa videovalvontajärjestelmästä

– pitämällä paikan päällä esillä ilmoituksia, joissa yleisöä varoitetaan videovalvonnasta
ja annetaan olennaiset tiedot valvontamateriaalin käsittelystä

– asettamalla vastaanottopisteissä ja Euroopan parlamentin verkkosivustolla saataville
videovalvonnan periaatteita koskevan yhteenvedon

– asettamalla videovalvonnan periaatteet saataville Euroopan parlamentin intranet- ja
internetsivustolla.

Kaikissa kolmessa tapauksessa annetaan sähköpostiosoite lisäkysymyksiä ja rekisteröidyn
oikeuksia koskevia tietoja varten.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Turvallisuusasioiden pääosasto antaa kaikille kameravalvonnassa tunnistetuille henkilöille
henkilökohtaisen ilmoituksen kaikissa seuraavissa tapauksissa:

Turvallisuusasioiden pääosasto

– kirjaa henkilön henkilöllisyyden asiakirjaan tai rekisteriin
– säilyttää henkilön henkilöllisyyden säännönmukaisen säilytysajan umpeutumisen

jälkeen
– käyttää kuvamateriaalia menettelyissä, joissa henkilö on osallisena
– luovuttaa tai siirtää kuvat turvallisuusasioiden pääosaston ulkopuolelle.

Yleisöllä on oikeus käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia henkilötietojen suojaa
koskevia oikeuksiaan osoittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle:

Euroopan parlamentin videovalvonnan rekisterinpitäjä
Turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja
Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel
Sähköpostiosoite: AFE.dataprotection@europarl.europa.eu
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Turvallisuusasioiden pääosasto lähettää rekisteröidylle saantitodistuksen viiden työpäivän
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta5.

Turvallisuusasioiden pääosasto vastaa rekisteröidylle asiasisällön osalta
30 kalenteripäivän kuluessa, paitsi jos perusteltu syy estää rekisterinpitäjää noudattamasta
määräaikaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisista viivästyksistä ja niiden
syistä.

Saadakseen pääsyn tietoihinsa rekisteröityjen on todistettava henkilöllisyytensä kiistatta,
ilmoitettava – aina kun se on mahdollista – sen kuvamateriaalin päivämäärä, kellonaika,
paikka ja olosuhteet, johon he haluavat tutustua, ja toimitettava itsestään tuore valokuva,
jonka avulla turvallisuusasioiden pääosasto voi tunnistaa heidät tarkastetuista kuvista.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea, jos pyyntö on ilmeisen
perusteeton tai kohtuuton erityisesti siitä syystä, että pyyntöjä esitetään toistuvasti6.
Turvallisuusasioiden pääosasto arvioi tätä tapauskohtaisesti. Rekisterinpitäjän on osoitettava
pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Jos pyyntö on hyvin monimutkainen tai jos pyynnön asianmukainen käsittely aiheuttaa
todennäköisesti muiden rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan riskin,
rekisterinpitäjä kuulee Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaa.

Euroopan parlamentti ei peri pyynnön esittäjiltä maksua näiden tietosuojaa koskevien
oikeuksien käyttämisestä.

Rekisterinpitäjä voi soveltaa rajoituksia rekisteröidyille asetuksella (EU) 2018/1725
myönnettyihin oikeuksiin, jos tällaisten oikeuksien käyttäminen vaarantaisi
turvallisuustutkinnan tarkoituksen7. Turvallisuusasioiden pääosasto tarkastelee tätä
mahdollisuutta tapauskohtaisesti ja dokumentoi tarvittaessa prosessin asianmukaisesti ja
ilmoittaa Euroopan parlamentin tietosuojavastaavalle kaikista tällaisista rajoituksista.

11. Oikeus tehdä kantelu

Jokaisella henkilöllä, joka katsoo, että Euroopan parlamentin suorittamassa henkilötietojen
käsittelyssä on loukattu hänelle asetuksen (EU) 2018/1725 nojalla kuuluvia oikeuksia, on
oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle (sähköpostiosoite:
edps@edps.europa.eu). Turvallisuusasioiden pääosasto suosittelee hankkimaan ennen tätä
lisätietoja ottamalla yhteyttä seuraaviin:

Euroopan parlamentin videovalvonnan rekisterinpitäjä
Turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja
Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel
Sähköpostiosoite: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

5 Saantitodistusta ei tarvitse lähettää, jos pyyntöön vastataan asiasisällön osalta saman viiden päivän määräajan
kuluessa. Vastaus on lähetettävä rekisteröidylle asetuksen (EU) 2018/1725 14 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyissä
määräajoissa.
6 Asetuksen (EU) 2018/1725 14 artikla.
7 Asetuksen (EU) 2018/1725 25 artikla ja asetukseen (EU) 2018/1725 liittyvistä täytäntöönpanosäännöistä
17. kesäkuuta 2019 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen liite I.
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ja/tai

Euroopan parlamentin tietosuojavastaava
Puhelin: +352 4300 23595
Sähköpostiosoite: data-protection@ep.europa.eu

Henkilöstöön kuuluvat voivat myös pyytää tarkistusta nimittävältä viranomaiselta
henkilöstösääntöjen 90 artiklan mukaisesti.

12. Kuuleminen ja tietosuojan omavalvonta

Euroopan parlamentti ylläpitää videovalvontajärjestelmäänsä täysin asetuksen (EU)
2018/1725 mukaisesti.

Turvallisuusasioiden pääosasto on näitä periaatteita laatiessaan kuullut Euroopan
parlamentin tietosuojavastaavaa.

Turvallisuusasioiden pääosasto toteuttaa tietosuojan määräaikaisarviointeja selvittääkseen,

– toteuttaako se videovalvonnan periaatteita asianmukaisesti (säännönmukaisuutta
koskeva tarkastus)

– onko videovalvontajärjestelmälle edelleen tarvetta
– toimiiko järjestelmä edelleen ilmoitetun käyttötarkoituksensa mukaisesti
– onko edelleen niin, että asianmukaisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla
– toteutetaanko tietojen minimointia säännöllisesti.


