
Europarl-palvelupiste 
Tietosuojaseloste 

 
Henkilötietojen käsittelyyn Euroopan parlamentissa sovelletaan 23. lokakuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklan säännöksiä. 

 
1) Kuka käsittelee henkilötietoja? 

• Rekisterinpitäjänä1 toimii Euroopan parlamentti. Tietojesi käsittelystä vastaa 
viestinnän pääosaston Webmaster-yksikkö, jota edustaa yksikönpäällikkö. 

• Rekisterinpitäjään ja henkilötietojen käsittelijään voi ottaa yhteyttä seuraavassa 
asiointiosoitteessa: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Miksi henkilötietoja käsitellään? 
• Henkilötietoja käsitellään palvelupisteelle osoitettuihin pyyntöihin vastaamista 

varten. 
 
 

3) Mikä on tietojen käsittelyn oikeusperusta? 
• Käsittely on tarpeen EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännössä annettujen yleistä etua 

koskevien tehtävien suorittamiseksi (asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 
1 kohdan a alakohta). 
 
 

4) Mitä henkilötietoja käsitellään? 
• Käsiteltävät henkilötiedot ovat seuraavat: 

 sukunimi 
 etunimi 
 sähköpostiosoite 
 EU:n virallinen kieli, jota on käytetty otettaessa yhteyttä palvelupisteeseen 
 viestin sisältö (mukaan lukien liitteet, kuten kuvat tai asiakirjat) 

• Tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja, kuten IP-osoitteita ja puhelinnumeroita. 
 

 
5) Kuinka henkilötietoja käsitellään? 

• Europarl-palvelupiste on keskitetty yhteyspiste ulkopuolisille henkilöille, jotka 
haluavat tuoda esiin johonkin Euroopan parlamentin verkkosivustoon liittyvän 

                                                           
1 Rekisterinpitäjä tarkoittaa viranomaista, virastoa tai elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjää edustaa kyseisen yksikön päällikkö. 
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ongelman, sekä parlamentissa toimiville kollegoille, jotka tarvitsevat johonkin 
viestinnän pääosaston Webmaster-yksikön kehittämään 
sisällönhallintajärjestelmään liittyvää tukea.  

• Yhteyttä otetaan joko osoitteessa 
https://www.europarl.europa.eu/forms/fi/webmaster-contact saatavilla olevalla 
julkisella lomakkeella tai suoraan sähköpostitse (myös sähköpostiosoite on 
saatavilla Europarl-verkkosivuistoilla).  

• Palvelupisteeseen yhteyttä ottaviin henkilöihin ei kohdisteta seurantaa eikä 
mittausta. Heidän yhteydenottojensa perusteella luodut tiketit voidaan kuitenkin 
luokitella niiden käsittelyn parantamiseksi sekä päällekkäisyyksien tai viivästysten 
riskin vähentämiseksi.  

• Palvelupiste soveltaa kaikkiin pyyntöihin seuraavaa menettelyä: 
 Käyttäjä lähettää pyynnön palvelupisteeseen sähköpostitse tai käyttäen 

Europarl-sivustojen Yhteystiedot-sivulla olevaa yhteydenottolomaketta. 
Yhteydenottolomaketta käytettäessä pyyntö saapuu palvelupisteeseen 
sähköpostitse.  

 Pyyntö voi koskea häiriötä tai ongelmaa, tai kyseessä voi olla muutos- tai 
tietopyyntö. 

 Käyttäjä kirjoittaa pyyntöönsä kaikki tiedot, joista voi olla apua hänen 
tapauksensa ratkaisemisessa. Tämä edellyttää joitakin (myöhemmin 
tarkemmin lueteltuja) henkilötietoja, mutta pyyntöön voi sisältyä myös 
lisätietoja, kuten kuvakaappauksia tai liitetiedostoja.  

 Palvelupiste syöttää pyynnön erityiseen tikettijärjestelmään, joka 
mahdollistaa pyynnön asianmukaisen seurannan, siihen vastaamisen tai 
sen ratkaisemisen. 

 Palvelupiste voi pyyntöä käsitellessään ottaa yhteyttä käyttäjään 
saadakseen mahdollisesti tarvittavia lisätietoja. Parlamentissa toimiviin 
käyttäjiin otetaan oletusarvoisesti yhteyttä työsähköpostiin tai -
puhelimeen. Ulkopuolisiin käyttäjiin otetaan yhteyttä 
yhteydenottolomakkeessa annetun sähköpostiosoitteen kautta tai 
vastaamalla sähköpostiosoitteeseen, josta käyttäjä lähetti pyyntönsä 
suoraan. Tässä vaiheessa palvelupiste voi myös antaa käyttäjälle tämän 
pyyntöä koskevan tilannekatsauksen, jos ajantasaista tietoa on saatavilla. 

 Jos palvelupisteen on siirrettävä pyyntö muiden Euroopan parlamentin 
yksiköiden käsiteltäväksi, ainoastaan pyynnön ratkaisemiseksi tarvittavat 
tiedot siirretään.  

 Kun pyyntö on käsitelty, palvelupiste ilmoittaa asiasta käyttäjälle 
lähettämällä sähköpostiviestin asiointiosoitteestaan ja sulkee tiketin 
tikettijärjestelmässä. 

• Tämän tavanomaisen työnkulun rinnalla palvelupiste voi vastaanottaa pyyntöjä 
kahdelta muulta alustalta, jotka ovat EPSD (ITEC-pääosaston käyttäjätuen 
tikettijärjestelmä) ja yhdessä.eu (osallistumisalusta).  

https://www.europarl.europa.eu/forms/fi/webmaster-contact


 EPSD:n tietosuojaselosteeseen voi tutustua tietosuojarekisterissä, joka on 
saatavilla osoitteessa https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 Yhdessä.eu-alustan tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa 
https://together.eu/privacy-policy. 

• Kun pyyntö on suljettu, tiketti säilytetään ennalta määrätyn ajan (ks. jäljempänä) 
ainoastaan palvelupisteen omiin tarkoituksiin, sillä sen on säännöllisesti 
tarkasteltava aiempia tikettejä, jotta se voi 

 tarjota nopeamman ja johdonmukaisen vastauksen käyttäjille, jotka 
kohtaavat jo aiemmin esiintyneitä ongelmia 

 tunnistaa toistuvat ongelmat ja määritellä työnkulun niihin vastaamiseksi 
ja/tai siirtää niiden käsittelyn asiaankuuluvalle tiimille 

 luoda tietokannan tarvittavista taidoista tai kehityssuunnitelmista 
 ennakoida käyttäjien tarpeita ja mahdollisia ongelmia jonkin keskeisen 

ajanjakson (esimerkiksi Euroopan parlamentin vaalikampanjoiden) aikana. 
 
 

6) Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 
Henkilötietoja säilytetään kuluvan vaalikauden ajan sekä myös edelliseltä 
vaalikaudelta. 
Koska vaalikauden kesto on viisi vuotta, tietoja voidaan säilyttää enintään 
10 vuotta. 
 
 

7) Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia? 
• Henkilötietojen vastaanottajia ovat Euroopan parlamentin henkilöstöön kuuluvat, 

joilla on asianmukainen syy tutustua tietoihin. Kyse on vain muutamasta 
henkilöstä. He saivat tarvittavat oikeudet, jotta he voivat käyttää pyynnön 
käsittelyssä käytettäviä työkaluja. 
 
 

8) Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille? 
• Ei, henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolisille maille eikä kansainvälisille 

järjestöille. 
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9) Tehdäänkö sinua koskevia päätöksiä automaattisesti2 ja/tai käyttäen hyväksi 
profilointia3? 
• Ei. 

 
 

10) Jos et ole antanut henkilötietojasi, mistä ne on saatu? 
• Henkilötietojen lähde on palvelupisteen henkilöstön käyttöön annettu sisäinen 

välineistö (parlamentin sähköpostijärjestelmä). 
 
 

11) Mitä oikeuksia sinulla on? 
• Sinulla on seuraavat oikeudet: 

 oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi 
 oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen 
 oikeus henkilötietojesi poistamiseen 
 oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  
 oikeus vastustaa käsittelyä 
 oikeus ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan: data-

protection@europarl.europa.eu. 
 oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle osoitteessa 

edps@edps.europa.eu. 
• Voit käyttää oikeuksiasi joko lähettämällä sähköpostin suoraan 

asiointiosoitteeseen webmaster@europarl.europa.eu tai täyttämällä Europarl-
sivustojen alalaidassa olevan yhteydenottolomakkeen. 

 
 

                                                           
2 Päätöksen tekeminen kokonaan automaattisesti ilman ihmisten osallistumista. {Teoreettisia esimerkkejä: 
Verkkosivustolla on valittavana tiettyjä vaihtoehtoja, joiden perusteella käyttäjät sijoitetaan automaattisesti 
postituslistoille ja heille lähetetään kuukausittain oikea uutiskirje / automaattinen järjestelmä valitsee 
monivalintatehtävän vastaukset ja vahvistaa vähimmäispistemäärän oikeiden vastausten lukumäärän mukaan.} 
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 mielenkiinnon kohteisiin, luotettavuuteen tai käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyviä 
seikkoja. {Teoreettinen esimerkki: Sosiaalisen median käytöstä kerätään tietoja ja siihen liittyvät henkilön 
toimintatavat kirjataan. Näiden tietojen perusteella käyttäytymisestä laaditaan uusia/erilaisia ennusteita.} 
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