
Tietosuojaseloste

Henkilötietojen suoja

Euroopan parlamentti on sitoutunut suojaamaan henkilötietonne ja kunnioittamaan
yksityisyyttänne. Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään, miksi henkilötietoja käsitellään
parlamentin kysymysten yhteydessä, minkä oikeusperustan nojalla henkilötietoja käsitellään,
miten kaikkien kerättyjen henkilötietojen suoja varmistetaan, miten näitä tietoja käytetään ja
mitä oikeuksia Teillä on omien henkilötietojenne suhteen. Siinä annetaan myös näiden
oikeuksien käyttämistä varten asiasta vastaavan rekisterinpitäjän, Euroopan parlamentin
tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot. Euroopan parlamentti
soveltaa luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annettua asetusta (EU) 2018/1725 (EUVL L 295,
21.11.2018).

1) Kuka henkilötietoja käsittelee?

Rekisterinpitäjänä1 toimii Euroopan parlamentti. Henkilötietojen käsittelystä vastaa jäsenten
toiminnasta vastaava yksikkö, jota edustaa yksikönpäällikkö Francisco Peyró Llopis.

Voitte ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään / henkilötietojen käsittelijään sähköpostitse
seuraavissa osoitteissa: QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu ja
interpellations@ep.europa.eu

2) Miksi henkilötietoja käsitellään?

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen Euroopan
parlamentin toiminnan kannalta, sillä parlamentin kysymykset ovat muihin EU:n toimielimiin
ja elimiin kohdistuvaa suoraa parlamentaarista valvontaa. Henkilötietoja käsitellään
kirjallisesti vastattavien kysymysten, suullisesti vastattavien kysymysten, joista keskustellaan,
ja tiedustelujen käsittelyä varten.

Jäsenten toiminnasta vastaava yksikkö vastaanottaa parlamentin kysymyksiä
verkkosovelluksen kautta ja rekisteröi ne, suorittaa käsiteltäväksi ottamista koskevat
tarkistukset työjärjestyksessä määriteltyjen perusteiden mukaisesti ja toimittaa kysymykset
vastaanottajille, kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Euroopan komissiossa parlamentin kysymysten
käsittelyn yhteydessä on komission tietosuojaselosteessa.

1 Rekisterinpitäjä tarkoittaa viranomaista, virastoa tai elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittää
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjää edustaa kyseisen yksikön päällikkö.



3) Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana ovat Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136,
138 ja 139 artikla, Euroopan parlamentin työjärjestyksen liite III kirjallisesti vastattavien
kysymysten osalta sekä luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja
laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2018/1725.

4) Mitä henkilötietoja käsitellään?

Kysymyksen laatineen jäsenen hallinnolliset henkilötiedot ja kaikki verkkosovelluksen kautta
vastaanotettuihin parlamentin kysymyksiin sisältyvät henkilötiedot. Kysymysten laatijat
(yksittäiset jäsenet, valiokunnat tai poliittiset ryhmät) voivat sisällyttää kysymyksiä
laatiessaan henkilötietoja, jos se on merkityksellistä aiheen kannalta. Kysymysten laatijat
kantavat täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.

5) Kuinka henkilötietoja käsitellään?

Voidakseen käsitellä henkilötietoja unionin oikeuden mukaisesti jäsenten toiminnasta
vastaava yksikkö on ottanut käyttöön asianmukaisia suojatoimia ja sisäisiä menettelyjä, joilla
turvataan rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien suojelu.

Käsittely alkaa, kun parlamentin kysymys on vastaanotettu verkkosovelluksen kautta.
Jokainen henkilötietoja sisältävä erityistilanne tai kysymys, lukuun ottamatta Euroopan
parlamentin jäsenen nimeä, arvioidaan tapauskohtaisesti.

Yksikkö tekee perusteellisia tutkimuksia ja tarkistaa verkossa, onko kyseiset henkilötiedot
saatettu julkisiksi voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti. Rekisteröidyn
henkilökohtainen tilanne tutkitaan ottaen huomioon käsittelyn oikeusperusta.

Käsiteltäviin tietoihin voi sisältyä erityisiä henkilötietojen ryhmiä, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) 2018/1725 10 artiklan soveltamisalaan, jolloin erityisten henkilötietojen ryhmien
käsittelyssä sovelletaan vähintään yhtä seuraavista asetuksen (EU) 2018/1725 10 artiklan
2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä:

a) rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen
käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten

c) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi,
jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumustaan

e) käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi



g) käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä unionin oikeuden nojalla
edellyttäen, että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä
osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä
toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi.

Rikostuomioihin ja rikoksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetuksen (EU)
2018/1725 11 artiklassa säädettyjä käsittelyn edellytyksiä.

Jokaisen yksittäisen tapauksen tutkimisen jälkeen, kun parlamentin kysymyksessä olevien
henkilötietojen katsotaan olevan luonteeltaan yksityisiä ja kun ne eivät täytä edellä mainittuja
perusteita, yksikkö ottaa yhteyttä laatijaan (laatijoihin) ja pyytää muotoilemaan kysymyksen
uudelleen poistamalla kaikki viittaukset henkilötietoihin, joiden sisällyttämistä kysymykseen
ei voida hyväksyä.

6) Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Parlamentin kysymykset tallennetaan QP Plus -verkkosovellukseen. Viiden vuoden
säilytysajan päätyttyä parlamentin kysymyksiä koskevat asiakirjat siirretään Euroopan
parlamentin historiallisiin arkistoihin historiallisia tarkoituksia varten. Parlamentin
kysymysten säilytysaikaan sovelletaan yhteisessä säilytysluettelossa pääosastojen tasolla
määriteltyä säilytysaikataulua.

Parlamentin kysymysten lopulliset versiot, sellaisina kuin ne on lähetetty vastaanottajille
käsiteltäväksi ottamista ja tietosuojaa koskevien tarkistusten jälkeen, ovat julkisesti saatavilla
Europarl-verkkosivustolla ja parlamentin asiakirjarekisterissä.

7) Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia?

Parlamentissa pääsy parlamentin kysymyksiin ja niihin mahdollisesti sisältyviin
henkilötietoihin on rajattu eri henkilöstöryhmiin, jotka vastaavat niihin liittyvien tehtävien
suorittamisesta. Näihin henkilöstöryhmiin voi kuulua jäsenten toiminnasta vastaavan yksikön
lisäksi kääntämisen pääosasto, innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto verkkosovelluksen
teknisten kysymysten osalta, parlamentin jäsenten avustajat sekä poliittiset ryhmät ja
valiokuntien henkilöstö.

Edellä kuvatun käsiteltäväksi ottamista koskevan menettelyn ja sellaisten henkilötietojen
poistamisen jälkeen, joita ei voida hyväksyä, parlamentin kysymyksiin sisältyvien tietojen
vastaanottajia ovat muut EU:n toimielimet. Näihin kuuluvat Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja, neuvosto, komissio tai komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

8) Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille
järjestöille?



Parlamentin kysymykset, jotka ovat läpäisseet edellä kuvatut tarkistukset, ovat julkisesti
saatavilla Europarl-verkkosivustolla ja parlamentin asiakirjarekisterissä.

9) Käytetäänkö Teihin vaikuttavien päätösten tekemiseen automaattisia prosesseja2

ja/tai profilointia3?
Ei.

10) Jos ette ole antanut henkilötietojanne, mistä ne on saatu?

Kaikki henkilötiedot ovat peräisin parlamentin yksittäisten jäsenten, valiokuntien tai
poliittisten ryhmien laatimista parlamentin kysymyksistä, ja kysymysten laatijat kantavat
täyden vastuun kysymyksen sisällöstä. Rekisterinpitäjä ei voi aina tarkistaa jäsenen
parlamentin kysymyksessä mainitsemien henkilötietojen lähdettä.

11) Mitä oikeuksia Teillä on?

Teillä on seuraavat oikeudet:

o oikeus tutustua omiin henkilötietoihinne
o oikeus henkilötietojenne oikaisemiseen
o soveltuvin osin oikeus henkilötietojenne poistamiseen
o soveltuvin osin oikeus henkilötietojenne käsittelyn rajoittamiseen
o soveltuvin osin oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o soveltuvin osin oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä
o soveltuvin osin oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa tämän

vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun
käsittelyn lainmukaisuuteen

o oikeus ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan (data-
protection@europarl.europa.eu)

o oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle osoitteessa
edps@edps.europa.eu.

2 Päätöksen tekeminen kokonaan automaattisesti ilman ihmisten osallistumista. {Teoreettisia esimerkkejä:
Käyttäjä valitsee verkkosivustolla tietyn vaihtoehdon, jonka perusteella hänet lisätään automaattisesti
postituslistalle ja hänelle lähetetään kuukausittain hänen tilaamansa uutiskirje. / Automaattinen järjestelmä
arvioi monivalintatehtävän vastaukset ja tarkistaa oikeiden vastausten lukumäärän mukaan, onko
vähimmäispistemäärä saavutettu.}
3 Profiloinnissa analysoidaan henkilön persoonallisuutta, käyttäytymistä, mielenkiinnon kohteita ja tapoja ja
pyritään tekemään niiden pohjalta ennusteita tai päätöksiä. Sitä käytetään analysoimaan tai ennakoimaan
esimerkiksi rekisteröidyn työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin
mieltymyksiin tai kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen tai käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyviä
seikkoja. {Teoreettinen esimerkki: Sosiaalisen median käytöstä kerätään tietoja ja siihen liittyvät suuntaukset
kirjataan. Näiden tietojen perusteella käyttäytymisestä laaditaan uusia/erilaisia ennusteita.}


