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Tarkistus 41 poistetaan, koska siihen sisältynyt tarkistus on siirretty tarkistukseen 44. 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

Tarkistus 100 kuuluu seuraavasti: 

Tarkistus 100 

Ehdotus asetukseksi 

69 m artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 69 m artikla 

 Oikeus operatiivisten henkilötietojen 

oikaisemiseen tai poistamiseen sekä 
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käsittelyn rajoittamiseen 

 1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, 

että unionin virastot ja tehtävät oikaisevat 

ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä 

koskevat virheelliset operatiiviset 

henkilötiedot. Ottaen huomioon 

tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, 

rekisteröidyllä on oikeus saada 

puutteelliset operatiiviset henkilötiedot 

täydennettyä, muun muassa toimittamalla 

lisäselvitys. Unionin virastot ja tehtävät 

poistavat operatiiviset henkilötiedot ilman 

aiheetonta viivytystä ja rekisteröidyllä on 

oikeus saada unionin virastot ja tehtävät 

poistamaan rekisteröityä koskevat 

operatiiviset henkilötiedot ilman 

aiheetonta viivytystä, jos käsittely rikkoo 

69 b, 69 c tai 69 h artiklan säännöksiä tai 

jos henkilötiedot on poistettava unionin 

virastojen ja tehtävien lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseksi.   

 Poistamisen sijasta unionin virastojen ja 

tehtävien on rajoitettava käsittelyä, jos 

 a) rekisteröity kiistää tietojen 

paikkansapitävyyden eikä operatiivisten 

henkilötietojen paikkansapitävyyttä tai 

virheellisyyttä voida todentaa; tai 

 b) operatiiviset henkilötiedot on 

säilytettävä todistelua varten. 

 2. Jos käsittelyä on rajoitettu 1 

kohdan toisen alakohdan a alakohdan 

nojalla, unionin virastojen ja tehtävien on 

ilmoitettava rekisteröidylle ennen kuin 

käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan. 

Tietoja, joihin pääsy on rajoitettu, saa 

käsitellä ainoastaan sitä tarkoitusta 

varten, joka esti niiden poistamisen. 

 3. Unionin virastot ja tehtävät 

ilmoittavat rekisteröidylle kirjallisesti, jos 

henkilötietojen oikaisemisesta tai 

poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta 

kieltäydytään, sekä kieltäytymisen syistä. 

Unionin virastot ja tehtävät voivat 

rajoittaa kokonaan tai osittain velvoitetta 

antaa tällaisia tietoja, siltä osin kuin 

tällainen rajoittaminen on 
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demokraattisessa yhteiskunnassa 

välttämätön ja oikeasuhteinen 

toimenpide, ottaen asianmukaisesti 

huomioon kyseisen luonnollisen henkilön 

perusoikeudet ja oikeutetut edut, 

 a) jotta vältetään virallisten tai 

laillisten tiedustelujen, tutkimusten tai 

menettelyjen estäminen; 

 b) jotta vältetään tuottamasta haittaa 

rikosten ennalta estämiselle, tutkimiselle, 

paljastamiselle tai rikoksiin liittyville 

syytetoimille taikka rikosoikeudellisten 

seuraamusten täytäntöönpanolle; 

 c) jäsenvaltioiden yleisen 

turvallisuuden suojelemiseksi; 

 d) jäsenvaltioiden kansallisen 

turvallisuuden suojelemiseksi; 

 e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 

vapauksien suojaamiseksi. 

 4. Unionin virastot ja tehtävät 

ilmoittavat rekisteröidylle 

mahdollisuuksista tehdä valitus Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle tai käyttää muita 

oikeussuojakeinoja Euroopan unionin 

tuomioistuimessa. 

 5. Unionin virastot ja tehtävät 

ilmoittavat virheellisten operatiivisten 

henkilötietojen oikaisemisesta 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jolta 

virheelliset operatiiviset henkilötiedot ovat 

peräisin.  

 6. Tapauksissa, joissa operatiivisia 

henkilötietoja on oikaistu tai poistettu 

taikka niiden käsittelyä on rajoitettu 1, 2 

ja 3 kohdan nojalla, unionin virastot ja 

tehtävät ilmoittavat asiasta 

vastaanottajille ja ilmoittavat näille, että 

näiden on oikaistava tai poistettava 

operatiivisia henkilötietoja taikka 

rajoitettava vastuullaan operatiivisten 

henkilötietojen käsittelyä. 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 



 

PE605.954v02-00 4/4 RR\1137445FI.docx 

FI 

 


