
Varainhoidon pääosasto

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä yleinen tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, joka liittyy
hankintamenettelyä, avustusten myöntämismenettelyä tai asiantuntijoiden
valintamenettelyä koskevien ratkaisu- tai myöntämismenettelyjen hallinnointiin ja
hankintasopimusten tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täyttämisen ja
avustussopimusten täytäntöönpanon hallinnointiin.

Tietojen käsittely: Hankintamenettelyä, avustusten myöntämismenettelyä tai
asiantuntijoiden valintamenettelyä koskevien ratkaisu- tai myöntämismenettelyjen hallinnointi
ja hankintasopimusten tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täyttämisen ja
avustussopimusten täytäntöönpanon hallinnointi.

Rekisterinpitäjä: Euroopan parlamentti, tarkemmin sanottuna Euroopan unionin virallisessa
lehdessä julkaistussa ratkaisu- tai myöntämismenettelyyn tai sopimukseen liittyvässä
ilmoituksessa, osallistumispyynnössä tai tarjouspyynnössä mainittu yksikkö.
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1. Johdanto

Euroopan parlamentti on sitoutunut suojaamaan henkilötietosi ja kunnioittamaan
yksityisyyttäsi. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta
unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) 2018/1725.

Tässä selosteessa selvitetään, miksi henkilötietojasi käsitellään, miten henkilötietoja kerätään
ja miten kaikkia kerättyjä henkilötietoja käsitellään sekä miten niiden suoja varmistetaan, miten
näitä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on omien henkilötietojesi suhteen. Siinä
annetaan myös näiden oikeuksien käyttämistä varten asiasta vastaavan rekisterinpitäjän,
tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Tämä tietosuojaseloste koskee hankintamenettelyä, avustusten myöntämismenettelyä tai
asiantuntijoiden valintamenettelyä koskevien ratkaisu- tai myöntämismenettelyjen
hallinnointiin ja hankintasopimusten tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten
täyttämisen ja avustussopimusten täytäntöönpanon hallinnointiin liittyvää tietojen käsittelyä,
jonka parlamentti suorittaa jäljempänä esitetyn mukaisesti.
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2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Euroopan parlamentti käsittelee henkilötietoja hallinnoidessaan hankintamenettelyä,
avustusten myöntämismenettelyä tai asiantuntijoiden valintamenettelyä koskevia ratkaisu- tai
myöntämismenettelyjä ja näiden menettelyjen aikana tehtyjen hankintasopimusten tai
asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täyttämistä ja avustussopimusten
täytäntöönpanoa. Euroopan parlamentti vastaa tietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä
henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn osalta.

Rekisteröidyn on toimitettava henkilötiedot voidakseen osallistua vastaavaan menettelyyn
(asetuksen (EU) 2018/1725 15 artiklan 2 kohdan e alakohta).

Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Jos olet ulkopuolinen rekisteröity, parlamentin saatua sinulta tiedon, joka liittyy ratkaisu- tai
myöntämismenettelyyn tai sopimukseen (esim. hakemusasiakirja, ilmoitus), parlamentin
yksiköt voivat kerätä ja käsitellä henkilötietoja menettelyn tai sopimuksen hallinnointia varten.

Jos olet sisäinen rekisteröity, parlamentin yksiköt voivat koota ja käsitellä henkilötietoja, kun
käytät toimielimen sähköisen tarjousten jättämisjärjestelmän (eSubmission) tietoteknisiä
välineitä, joilla tuetaan ratkaisu- tai myöntämismenettelyn hallinnointia, hankintasopimusten
tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täyttämistä ja avustussopimusten
täytäntöönpanoa.

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Hankintamenettelyn, avustusten myöntämismenettelyn tai asiantuntijoiden valintamenettelyn
yhteydessä ja hankintasopimusten tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten
täyttämisen ja avustussopimusten täytäntöönpanon hallinnoinnissa suoritettu henkilötietojen
käsittely on tarpeen ja lainmukaista asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a, b, ja c
alakohdan mukaisesti:

 käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin
toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

 käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity

on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on varainhoitoasetus1, erityisesti
 33 ja 36 artikla – moitteettoman varainhoidon periaate sekä tuloksellisuus
 160–179 artikla – hankintamenettelyt
 180–200 artikla – avustukset
 237–238 artikla – asiantuntijoiden valinta.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Ulkopuoliset rekisteröidyt toimittavat henkilötietoja

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18. heinäkuuta 2018,
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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 osallistuessaan hankintamenettelyä, avustusten myöntämismenettelyä tai
asiantuntijoiden valintamenettelyä koskevaan ratkaisu- tai myöntämismenettelyyn ja

 täyttäessään niille myönnetyn hankintasopimuksen tai asiantuntijoiden kanssa
tehdyn sopimuksen ja pannessaan täytäntöön niille myönnetyn avustussopimuksen.

Sisäiset rekisteröidyt toimittavat henkilötietoja
 hallinnoidessaan hankintamenettelyä, avustusten myöntämismenettelyä tai

asiantuntijoiden valintamenettelyä koskevaa ratkaisu- tai myöntämismenettelyä
 hallinnoidessaan hankintasopimusten tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen

sopimusten täyttämistä tai avustussopimusten täytäntöönpanoa
 kehittäessään, ylläpitäessään tai tukiessaan toimielimen sähköisen tarjousten

jättämisjärjestelmän (eSubmission) tietotekniikkajärjestelmien käyttöä
tietojenkäsittelyn osana ja

 käyttäessään toimielimen sähköisen hankintamenettelyn (eProcurement)
tietotekniikkajärjestelmiä hankintojen tekemiseksi hankintamenettelyn tai
sopimuksen avulla tai suorittaessaan Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
seuranta- tai tarkastustehtävää.

Henkilötietojen ryhmät

Riippuen siitä, onko rekisteröity parlamentin ulkopuolinen vai sisäinen, voidaan käsitellä
erilaisia tietoja:

Parlamentin ulkopuolinen rekisteröity:

 tunnistetiedot: sukunimi, etunimi, passin numero, henkilötunnus, IP-osoite, tehtävä
 yhteystiedot (sähköpostiosoite, työpuhelinnumero, matkapuhelinnumero, faksinumero,

postiosoite, yrityksen nimi ja yksikkö, asuinmaa, internetosoite)
 todistukset sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta, rikosrekisteriote
 taloudelliset tiedot: pankkitilin tiedot (IBAN-tilinumero ja BIC-koodi), alv-numero
 tiedot kelpoisuus- tai valintaperusteiden arviointia varten: asiantuntemus, tekniset

taidot ja kielitaito, koulutustausta, työkokemus, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot
nykyisestä ja entisistä työpaikoista

 poissulkemis-, valinta- ja/tai kelpoisuusperusteita koskeva kunnian ja omantunnon
kautta annettu vakuutus tai vastaava sekä

 järjestelmään liittyvät tiedot: European Commission Authentication Service (EU Login)
-käyttäjätunnus ja salasana (tallennetaan ainoastaan EU Login -sovellukseen),
turvallisuustiedot/lokitiedot (kirjausketjua varten).

Parlamentin sisäinen rekisteröity:

 tunnistetiedot: sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, IP-osoite
 organisaation tiedot: organisaatio, osasto, yksikkö jne.
 menettelytiedot: hankintaviranomainen
 tehtävät ja rooli sekä
 järjestelmään liittyvät tiedot: European Commission Authentication Service (EU Login)

-käyttäjätunnus ja salasana (tallennetaan ainoastaan EU Login -sovellukseen),
turvallisuustiedot/lokitiedot (kirjausketjua varten).

5. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona Euroopan parlamentti
myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta sinä varainhoitovuonna, jota asiakirjat
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koskevat. Säilyttämisajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan. Henkilötietoja voidaan käyttää
tilastotarkoituksiin, jolloin niistä tehdään täysin anonymisoituja.

Edellä mainitusta säilyttämisajasta huolimatta on syytä panna merkille, että
 Euroopan parlamentin asiakirjahallintoa koskevien yleisten käytäntöjen osana

asiakirja, joka koskee ratkaisu- tai myöntämismenettelyä tai sopimusta ja johon sisältyy
tietoja, voidaan valita tai ottaa näytteeksi säilyttämisajan päättyessä, joten joitakin
tietoja voidaan säilyttää parlamentin historiallisissa arkistoissa

 tietojen säilyttämisaikaa voidaan väliaikaisesti jatkaa, jos Euroopan unionin
lainsäädäntöön perustuva seuranta- tai tarkastustehtävä (esim. sisäinen tarkastus tai
varainhoitoasetuksen 93 artiklassa tarkoitetun taloudellisten sääntöjenvastaisuuksien
tutkintaelimen, varainhoitoasetuksen 143 artiklassa tarkoitetun poissulkemisia
käsittelevän tutkintaelimen tai Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) suorittama
tarkastus) on kesken, ja

 kaikki toiminnot, joita rekisteröidyt suorittavat toimielimen sähköisessä tarjousten
jättämisjärjestelmässä (eSubmission) EU login -tunnuksellaan tallennetaan ilman
määriteltyä säilyttämisaikaa, jotta voidaan tehdä hakuja taloudellisista ja sopimuksia ja
tilinpitoa koskevista asioista sekä kirjausketjua varten.

6. Miten henkilötietosi suojataan ja säilytetään?

Kun tiedot ovat sähköisessä muodossa, ne säilytetään Euroopan parlamentin palvelimilla.
Turvallisuusvaatimuksilla varmistetaan, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy tietoihin,
joita säilytetään tietojen käsittelyn suorittamista varten.

Kun tiedot ovat paperimuodossa, ne säilytetään Euroopan parlamentin asiasta vastaavien
yksiköiden tiloissa. Pääsyä tiloihin ja tiloja valvotaan.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja kenelle niitä luovutetaan?

Edellä esitettyä tarkoitusta varten pääsy henkilötietoihisi annetaan seuraaville henkilöille,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta siirtää tietoja elimille, jotka vastaavat
Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti seuranta- ja valvontatehtävistä:

 parlamentin henkilöstön jäsenet ja kun on kyse toimielinten välisistä menettelyistä
myös muiden asianomaisten toimielinten, elinten ja laitosten henkilöstön jäsenet sekä
ulkopuoliset asiantuntijat ja toimeksisaajat, jotka työskentelevät parlamentin puolesta
seuraavia tarkoituksia varten:

1) hankintamenettelyä, avustusten myöntämismenettelyä tai asiantuntijoiden
valintamenettelyä koskevien ratkaisu- tai myöntämismenettelyjen hallinnointi

2) hankintasopimusten tai asiantuntijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täyttämisen
tai avustussopimusten täytäntöönpanon hallinnointi

3) toimielimen sähköisen tarjousten jättämisjärjestelmän (eSubmission)
tietotekniikkajärjestelmien käytön kehittäminen, ylläpitäminen tai tukeminen

 hankintamenettelyn osana myönnettyjen sopimusten osalta parlamentin henkilöstö,
joka voi käyttää sopimusta tai sopimukseen liittyviä tietoja (henkilötietoja lukuun
ottamatta) ainoastaan tulevia hankintamenettelyjä varten

 Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa seuranta- tai tarkastustehtävää
suorittavat elimet
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 kansalaiset, jotka saavat toimeksisaajista tai avustuksen saajista tietoja, jotka
julkaistaan varainhoitoasetuksen, erityisesti sen 38 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan,
mukaisesti. Tiedot julkaistaan Euroopan parlamentin asiaankuuluvalla
verkkosivustolla. Lisätietoja tietosuojarekisteristä on seuraavalla sivustolla: Data
Protection Officer’s registryhttps://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do.

Sisäisen varainhoidon valvonnan yhteydessä henkilötietojen vastaanottajat voivat verrata
tietoja missä tahansa julkisissa lähteissä, myös sosiaalisessa mediassa, saatavilla oleviin
tietoihin.

8. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä?

”Rekisteröitynä” sinulla on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) nojalla
erityisoikeuksia, erityisesti oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, oikeus oikaista tai poistaa
henkilötietojasi ja oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa
lainmukaisesti suoritettua henkilötietojesi käsittelyä.

Tietojen poistamista koskevan pyynnön seurauksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä
se saattaa johtaa tarjouksen ehtojen muuttumiseen varainhoitoasetuksen 151 artiklan
mukaisesti ja tarjouksen hylkäämiseen varainhoitoasetuksen 141 artiklan mukaisesti.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ongelmatapauksissa
tietosuojavastaavaan. Voit kääntyä tarvittaessa myös Euroopan tietosuojavaltuutetun
puoleen. Yhteystiedot ovat jäljempänä 9 kohdassa.

9. Yhteystiedot

– Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi tai jos sinulla on
kommentoitavaa tai kysyttävää taikka jos olet huolissasi tai haluat tehdä valituksen
henkilötietojesi keräämisestä tai käytöstä, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä
yhteystietoja, jotka mainitaan esimerkiksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa
ratkaisu- tai myöntämismenettelyyn tai sopimukseen liittyvässä ilmoituksessa,
osallistumispyynnössä tai tarjouspyynnössä, ja esittämällä pyyntösi täsmällisesti.

– Euroopan parlamentin tietosuojavastaava

Voit kääntyä rekisterinpitäjän puoleen, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä.
Voit myös ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan asetuksen (EU)
2018/1725 mukaista henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä. Osoite: European
Parliament, ADENAUER 06A001, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg,
p. +352 4300 23595, sähköposti: data-protection@ep.europa.eu.

– Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)
Sinulla on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetullehttps://edps.europa.eu/
osoitteessa edps@edps.europa.eu, jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia
oikeuksiasi on loukattu rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojesi käsittelyn tuloksena.
Osoite: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, p. +32 2 2831900, sähköposti:
edps@edps.europa.eu.


