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Turvallisuusasioiden pääosasto

HENKILÖTIETOJEN SUOJA
ILMOITUS EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA KÄYVILLE HENKILÖILLE

Euroopan parlamentin turvallisuusasioiden pääosasto pitää erittäin tärkeänä oikeutta yksityisyyteen ja
henkilötietojen suojaa. Tässä ilmoituksessa kerrotaan, miten turvallisuusasioiden pääosasto käsittelee
tietoja avoimesti ja läpinäkyvästi niin, että varmistetaan tietosuojalainsäädännön (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 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2018/1725) noudattaminen.

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

 Euroopan parlamentin tiloihin pääsyn salliminen
 Euroopan parlamentin tiloihin pääsyn valvonta
 turvallisuutta vaarantavien tilanteiden tutkiminen, turvallisuusselvitykset ja avustavat tutkimukset

Euroopan parlamentin turvallisuusuhkien arviointi ja riskien analysointi.

Turvallisuusasioiden pääosaston toiminnan oikeusperustana ovat parlamentin puhemiehistön tekemät
päätökset, erityisesti 3. toukokuuta 2004 tehty päätös (Kulkulupia koskevat säännöt) (muutettuna),
6. heinäkuuta 2011 tehty päätös (Uuden yleisen turvallisuusstrategian täytäntöönpano) ja 15. tammikuuta
2018 tehty päätös (Euroopan parlamentin turvallisuutta ja turvatoimia koskevat säännöt (C79/04)).

Pyydämme huomioimaan seuraavat seikat:

a) Jokaisen parlamentin tiloissa käyvän henkilön on ilmoitettava suku- ja etunimensä, syntymäaikansa,
kansalaisuutensa sekä jonkin virallisen henkilötodistuksensa tyyppi ja viitenumero ja esitettävä valokuva.
Yksittäisten vierailijoiden viralliset henkilötodistukset voidaan skannata kyseisten tietojen poimimiseksi tai
vierailijan henkilöllisyyden varmistamiseksi (henkilötodistusta ei säilytetä eikä käsitellä edelleen). Muita
henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat ajoneuvoja tai muuta parlamentin tiloihin tuotavaa omaisuutta,
voidaan kerätä rekisteröidyn pyynnöstä.

b) Oikeutta päästä parlamentin tiloihin hakevilta eturyhmien edustajilta pyydetään tarkempia henkilötietoja
parlamentin tiloihin pääsyä koskevien sääntöjen mukaisesti. 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 kulkulupa parlamentin tiloihin.

c) Jotta turvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan ehkäistä ennalta, turvallisuusasioiden pääosasto voi
tehdä turvatarkastuksia kaikille henkilöille, mukaan lukien jäsenet, tavarat ja omaisuus, ennen pääsyä
parlamentin tiloihin ja kyseisissä tiloissa oltaessa. Turvallisuusasioiden pääosasto voi, varmistaen, että
voimassa olevaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan, kerätä tätä varten joitakin
tietoja turvatarkastuksissa tarkastettavista henkilöistä, tavaroista ja omaisuudesta.

d) Euroopan parlamentin videovalvontajärjestelmän (kameravalvonta) tarkoituksena on varmistaa sen
rakennusten ja tilojen turvallisuus ja kulunvalvonta samoin kuin jäsenten, henkilöstön ja vierailijoiden sekä
parlamentin tiloissa sijaitsevien tai säilytettävien esineiden, arkistojen ja asiakirjojen turvallisuus.
Järjestelmän tarkoituksena on lisäksi ehkäistä (ja samalla torjua) sekä käsitellä turvallisuutta vaarantavia
tilanteita. Sen avulla voidaan tarvittaessa kerätä tarvittavat tiedot turvallisuutta vaarantavia tilanteita
koskevien tutkimusten tekemiseksi ja mahdollisten uhkien analysoimiseksi. Lisätietoa
videovalvontajärjestelmän käyttöön liittyvästä henkilötietojen suojaamisesta on saatavilla kohdassa
”Videovalvonta Euroopan parlamentissa”.

e) Euroopan parlamentin jäseniltä, henkilöstöltä, alihankkijoilta, vierailijoilta sekä sisäisiltä ja ulkoisilta
kumppaneilta kerättyjä henkilötietoja ei käytetä muihin 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. Asianmukaisilla
turvatoimenpiteillä varmistetaan käsiteltyjen henkilötietojen luottamuksellisuus ja estetään kolmansia
osapuolia käyttämästä niitä väärin.
f) Kerättyjä henkilötietoja säilytetään rajoitetun ajan, ja ne hävitetään kohtuullisen säilyttämisajan jälkeen
seuraavien säilyttämisperusteiden mukaisesti:

 Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuun akkreditointipyyntöön liittyvät henkilötiedot säilytetään
akkreditoinnin voimassaolon ajan. Voimassaolon päätyttyä henkilötiedot säilytetään kahden
vuoden ajan mahdollisia tutkimustarpeita varten. Vierailijoiden henkilötiedot säilytetään vierailun
ajan ja palveluntarjoajien henkilötiedot sopimuksen keston ajan. Säilyttämisaika tällaisen
voimassaolon jälkeen on yksi vuosi (tai kaksi vuotta turvallisuusselvitysten ja riskianalyysien
tapauksessa). Kulunvalvontalokit säilytetään neljän kuukauden ajan.

 Kulunvalvontaan liittyvät henkilötiedot voidaan säilyttää 1–3 vuoden ajan sen mukaan, ovatko
jatkotoimet todennäköisiä.

 Kameravalvontajärjestelmään tallennettujen henkilötietojen (kuvien) säilyttämistä käsitellään
videovalvontapolitiikassa.

 Turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin liittyvät henkilötiedot säilytetään kymmenen vuoden ajan
yhdessä asianomaisen tutkimusraportin kanssa.

g) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin. Hänellä on
oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi aina
ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan (dataprotection@europarl.europa.eu).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu).

h) Turvallisuusasioiden pääosasto voi rajoittaa g alakohdassa tarkoitettujen oikeuksien soveltamista, jos
se voi haitata turvallisuutta vaarantavia tilanteita koskevien tutkimusten, turvallisuusselvitysten ja
avustavien tutkimusten tekemistä tai aiheuttaa Euroopan parlamentille tarpeettomia operatiivisia riskejä.
Jos kyseisiä oikeuksia ei sovelleta, rekisterinpitäjän on muodollisesti perusteltava asia rekisteröidylle.
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Eri käsittelytoimia varten voi olla erilaisia tietosuojaselosteita. Lisätietoja saa osoitteesta
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu. Euroopan parlamentin selosteiden tietosuojarekisteriin voi
tutustua osoitteessa https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do.
Selosteen viite / Käsittelytoimen nimi:
 435 - Accréditation - Titres et autorisations d'accès au Parlement européen
 327 - Contrôles d’accès
 120 - CCTV

Oikeuksien käyttämiseksi tai lisätietojen saamiseksi voi ottaa suoraan yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Directorate-General for Security and Safety
Data protection coordinator (DPC)
European Parliament - Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels - Belgium
Sähköposti: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Verkkosivusto: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/stay-informed/security-and-access

The European Parliament Data Protection Service
European Parliament - ADENAUER 14T012 -L-2929 Luxembourg
Sähköposti: data-protection@ep.europa.eu - Verkkosivusto: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do
Puhelin: +352 4300 23595

The European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels - Belgium
Sähköposti: edps@edps.europa.eu - Verkkosivusto: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Puhelin: +32 2 28 31900
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