
 

 

Sähköpostipäivitykset 

Tietosuojakäytäntö 

1. Johdanto 

Yksilöiden suojelu Euroopan unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
perustuu 23. lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2018/1725[1]. Asetuksessa noudatetaan samoja periaatteita ja sääntöjä kuin yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa[2]. 

Seuraavassa annetut tiedot perustuvat asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklaan. 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23. lokakuuta 2018, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39). 

[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta. 

2. Miksi henkilötietoja käsitellään? 

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme lähettää sinulle automaattisia sähköposti-

ilmoituksia, kun johonkin sivustomme osaan lisätään uusia tietoja. Näin pysyt ajan tasalla sinua 

kiinnostavista asioista ilman, että sinun täytyisi käydä sivustolla tarkistamassa päivityksiä. 

Siirrymme teknisistä syistä käyttämään uutta sähköposti-ilmoitusjärjestelmää. 

Voit itse valita, haluatko siirtyä uuteen järjestelmään. Siirtyminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:  

1) Saat sähköpostin, jossa sinut kutsutaan liittymään uuteen järjestelmään. 

2) Uuden järjestelmän aloitussivulla on ohjeet tilin luomisesta. Tämä vaihe on välttämätön, jos 

haluat edelleen saada sähköpostiviestejä Euroopan parlamentilta. Tilin luomiseen tarvitaan 

voimassa oleva sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään lisätietoja, joita 

käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, eikä 

niiden ilmoittamatta jättäminen vaikuta järjestelmän ominaisuuksiin, toimintoihin tai 

palveluihin. Lisäksi tiedot anonymisoidaan eli tiedot tallennetaan siten, että järjestelmä voi 

esimerkiksi todeta, että maasta X on kaksi tiliä, mutta se ei tiedä, keitä nämä käyttäjät ovat. 



 

 

Kun olet rekisteröitynyt uuteen järjestelmään, käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme 

toimittaa sinulle sähköpostitse (valintojesi perusteella) sinua kiinnostavaa tietoa Euroopan 

parlamentin toiminnasta. 

Henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ja sen 

perusteella (rekisteröidyn suostumus). 

3. Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä? (Rekisterinpitäjä)  

Rekisterinpitäjänä toimii Euroopan parlamentti. Tietojesi käsittelystä vastaa viestinnän 

pääosaston Webmaster-yksikkö, jota edustaa yksikönpäällikkö. 

Voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse: webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Mitä henkilötietoja käsitellään? 

Kun luot tilin järjestelmään, sinulta pyydetään seuraavat tiedot:  

 Sähköpostiosoite: se on ainoa pakollinen tieto, joka sinun on annettava, koska järjestelmä 

tarvitsee sähköpostiosoitteen, johon uutiskirjeet lähetetään. Se toimii myös käyttäjän 

yksilöllisenä tunnisteena uutiskirjejärjestelmässä. 

 Kotimaa (vapaaehtoinen – ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten) 

 Ikäryhmä (vapaaehtoinen – ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten) 

 Toimiala (vapaaehtoinen – ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten) 

 Mitä kautta kuulit meistä (vapaaehtoinen – ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten). 

Huomaa, että vapaaehtoiset tiedot on tarkoitettu ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin ja että 

niiden ilmoittamatta jättäminen ei vaikuta millään tavoin järjestelmän kautta tarjottaviin 

palveluihin. 

5. Kenelle tietoja luovutetaan? 

Tietoihin on pääsy ainoastaan muutamalla Euroopan parlamentin työntekijällä, jotka 

työskentelevät järjestelmän käyttöön suoraan osallistuvissa yksiköissä/osastoissa 

(rekisterinpitäjä). 

Euroopan parlamentin työntekijät voivat toimia vain pyynnöstäsi siten, että he joko poistavat 

tietosi kokonaan järjestelmästä tai päivittävät niitä (esim. suostumuksen peruuttaminen, 

sähköpostiosoitteen päivittäminen).  

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle eikä luovuteta EU:n ulkopuolisille maille tai 

kansainvälisille järjestöille. 

Kerättyjä tietoja käyttää ainoastaan Euroopan parlamentti. 
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6. Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin sinulla on tili. Voit poistaa tilisi milloin tahansa. Kun olet 

poistanut tilisi, tietoja säilytetään vielä 48 tuntia, jotta sinulla on mahdollisuus aktivoida tilisi 

uudelleen. Näiden 48 tunnin kuluttua tilisi ja kaikki tietosi poistetaan pysyvästi järjestelmästä. 

7. Miten tiedot tallennetaan? 

Euroopan parlamentti on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi. Se käyttää erilaisia 

suojaustekniikoita ja -menetelmiä tietojesi suojaamiseen luvattomalta käytöltä tai 

luovuttamiselta. Henkilötiedot tallennetaan suojatuille palvelimille, joihin on rajoitettu pääsy ja 

jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa Euroopan parlamentin tietokeskuksessa Luxemburgissa. 

Tietosi tallennetaan automaattisesti (salattuina) järjestelmän tietokantaan sillä hetkellä, kun luot 

tilin. Aina kun jotakin aihetta päivitetään, järjestelmä tarkistaa, oletko tilannut aiheen, ja jos olet, 

se lähettää uutiskirjeen tiliä luodessasi käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. 

Sinulle voidaan lähettää muutakin sähköpostia, mutta vain järjestelmän yhteydessä (esim. 

ilmoitus siitä, että tili on luotu tai että järjestelmä on tietyn ajan poissa käytöstä ylläpitoa varten). 

Minkäänlaista automatisoitua prosessia ja/tai profilointia ei käytetä sellaisten päätösten 

tekemiseen, jotka voisivat vaikuttaa sinuun tai oikeuksiisi. 

8. Miten tietoihin pääsee tutustumaan, tarkistamaan niiden paikkansapitävyyden ja 

tarvittaessa todentamaan, oikaisemaan tai poistamaan ne? 

Asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet: 

 oikeus tutustua omiin henkilötietoihisi 

 oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen 

 soveltuvin osin oikeus henkilötietojesi poistamiseen 

 soveltuvin osin oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen 

 soveltuvin osin oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

 oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen 
perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Käyttöliittymän kautta pääset aina tutustumaan tietoihisi ja voit päivittää niitä tai poistaa ne 

järjestelmästä. Voit myös valita, mistä aiheista haluat pysyä ajan tasalla. 

Edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tukitiimiin: 

webmaster@europarl.europa.eu  

European Parliament 

Directorate General for Communication 
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Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Keneen ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen? 

Voit ottaa yhteyttä hankkeen tukitiimiin sähköpostitse: webmaster@europarl.europa.eu. 

Tukitiimi voi auttaa sinua tietojen päivittämisessä tai poistamisessa tai antaa lisätietoja tietojesi 

käsittelystä. 

Jos olet huolissasi henkilötietojen käsittelystä ja/tai haluat tehdä siitä valituksen, ota yhteyttä 

Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan sähköpostitse: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Euroopan parlamentin tietosuojavastaava varmistaa, että 

parlamentissa sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksiä. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä kantelu Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu). Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii 

riippumattomana valvontaviranomaisena. Tietosuojavaltuutettu varmistaa, että kaikki EU:n 

toimielimet ja elimet kunnioittavat henkilötietojen käsittelyssä ihmisten oikeutta yksityisyyteen. 
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