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LIITE – VIDEOVALVONTA EUROOPAN PARLAMENTISSA 

 

Tässä yhteenvedossa esitellään Euroopan parlamentin videovalvontajärjestelmä 
pääpiirteittäin. Se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Koko videovalvontapolitiikkaa 
käsittelevä asiakirja on saatavilla internetissä seuraavassa osoitteessa: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/stay-informed/security-and-access 

Asiakirjan voi myös pyytää turvallisuusasioiden pääosastosta, jonka yhteystiedot ovat 
jäljempänä. 
 
1 – Rekisterinpitäjän nimi 

 

Rekisterinpitäjä on Euroopan parlamentin turvallisuusasioiden pääosasto, jonka 
yhteystiedot ovat jäljempänä. 
 
2 – Lyhyt kuvaus videovalvontajärjestelmän kattavuudesta 
 

Kameroiden sijoituspaikkojen ja kuvakulmien valinta perustuu järjestelmälliseen 
riskianalyysiin ja tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin. Näin varmistetaan, 
että kamerat on suunnattu ainoastaan olennaisimpiin kohteisiin kiinteistöissä ja 
niiden ulkopuolella, kuten pääsisäänkäyntien, hätäuloskäyntien ja pysäköintihallien 
sisäänkäyntien sekä useiden tärkeiden rappukäytävien, liittymäkohtien ja tiettyjen 
lisäturvallisuutta edellyttävien korkean profiilin kohteiden tai alueiden, joille pääsyä 
on rajoitettu, läheisyyteen. 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, 6. 
heinäkuuta 2011 ja 15. tammikuuta 2018 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 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 
turvallisuushäiriöitä. Sen avulla voidaan tarvittaessa kerätä tarvittavat tiedot 
turvallisuushäiriöitä koskevien tutkimusten tekemiseksi ja mahdollisten uhkien 
analysoimiseksi. 
 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/stay-informed/security-and-access


Käyttötarkoituksen rajoittaminen: Euroopan parlamentti ei valvo alueita, joita 
pidetään erityisen yksityisinä. Euroopan parlamentin kiinteistöjen ulkopuolella 
olevien alueiden valvonta Belgiassa, Ranskassa ja Luxemburgissa rajoittuu 
kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä oleviin alueisiin. Järjestelmää ei käytetä 
työntekijöiden työskentelyn tai läsnäolon valvomiseen. Järjestelmää ei myöskään 
käytetä välineenä tutkimuksissa eikä kurinpitomenettelyissä, ellei kyse ole 
turvallisuushäiriöstä tai rikollisesta toiminnasta. 
 
5 – Videovalvonnan tallenteiden käyttöoikeus ja kuvien luovutus 
 

Tietojen käyttöoikeus: Euroopan parlamentin omalla hallinnolla ja asianomaisen 
luvan saaneella turvallisuus- ja huoltohenkilöstöllä sekä parlamentin ulkopuolisilla, 
asianomaisen luvan saaneilla vartijoilla ja turvallisuus- ja huoltohenkilöstöllä on 
oikeus käyttää tietoja. 
 
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 tutkintaa tai niitä 
koskevia syytetoimia varten. Aina kun tietoja luovutetaan tai siirretään 
turvallisuusasioiden pääosaston ulkopuolisille tahoille, luovutus tai siirto 
dokumentoidaan ja siirron tarpeellisuus arvioidaan tarkasti. 
 
6 – Tietojen suojaaminen ja turvaaminen 
 

Järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi ja tietojen turvaamiseksi toteutetaan 
jatkuvasti teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä. Videotallenteiden ja/tai 
videovalvontajärjestelmän teknisen arkkitehtuurin käyttöoikeus on ainoastaan 
henkilöstöllä, jolla on lupa siihen, ja henkilökohtaisissa käyttöoikeuksissa 
määritellään, mitä toimia kukin henkilö voi toteuttaa. 
 
7 – Kuvien säilytysaika 
 

Tallenteita säilytetään enintään 30 vuorokautta. 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. 
 
8 – Rekisteröidyn oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevia tietoja 
sekä muutoksenhakuoikeus 
 

Turvallisuusasioiden pääosastoon voi ottaa yhteyttä kaikissa 
videovalvontajärjestelmää ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä. 
Jokaisella on oikeus tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikaista ja 
täydentää niitä tiettyjen videovalvontapolitiikassa tarkemmin määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti. Henkilötietoihin tutustumista, niiden oikaisemista, niiden suojaamista 
ja/tai niiden poistamista koskevat pyynnöt on osoitettava seuraavalle taholle: 
 
 
 
 
 



Directorate-General for Security 
and Safety 
Data Controller Video Surveillance 
EP 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
Belgium 
Sähköposti: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Puhelin: +32 2 28 43727 
 
Jokaisella on oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 
(sähköpostiosoite: 
edps@edps.europa.eu), jos hän katsoo, että hänen asetuksen (EU) 2018/1725 
mukaisia oikeuksiaan on loukattu sen seurauksena, että Euroopan parlamentti on 
käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja. 
 
Euroopan parlamentti suosittaa, että henkilö yrittää ratkaista asian ottamalla 
ensin yhteyttä turvallisuusasioiden pääosastoon (yhteystiedot edellä) ja/tai 
Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan puhelimitse (+352 4300 23595) tai 
sähköpostitse (data-protection@ep.europa.eu). 
 
9 – Euroopan parlamentin videovalvontaan ja tietosuojaan liittyvät linkit 
 

Euroopan parlamentin videovalvontapolitiikka: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/stay-informed/security-and-access 
 

Euroopan tietosuojavaltuutetun videovalvontaa koskevat suuntaviivat: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Brysselissä 18. marraskuuta 2019 
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