Tietosuojaseloste
EU:n AEO-ohjelmaa koskeva kysely
Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa,
kun se arvioi, edistääkö EU:n valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) koskeva ohjelma laillisen kaupan
sujuvuutta ja parantaako se kansainvälisen toimitusketjun turvallisuutta. Pyydämme osallistumaan
tähän kyselyyn, jolla kerätään tietoja AEO-toimijoiden kokemuksista ja mielipiteistä. Kysely on
saatavilla jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antaman linkin kautta.
Huomatkaa, että kyselyyn vastataan nimettömästi. Tulliviranomaiset ja tilintarkastustuomioistuin eivät
voi tietää, keitä vastaajat ovat. Jos muistutukset ovat tarpeen, ne lähetetään kaikille, jotka alun perin
saivat osallistumispyynnön. Jos olette jo vastannut kyselyyn, pyydämme jättämään muistutukset
huomiotta.
Osallistumatta jättämisestä ei aiheudu seurauksia, mutta mahdollisimman suuren vastausmäärän
avulla tarkastajat saavat paremman käsityksen EU:n AEO-ohjelmaan liittyvistä mahdollisista haasteista,
mahdollisuuksista ja riskeistä.
Tämä kyselylomake lähetetään AEO-toimijoille kaikkialla EU:ssa.
Jäljempänä selitetään, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietojanne ja
kuinka tietojanne suojataan.
Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä?
Tietojenkäsittelystä on vastuussa IV jaostoon kuuluva Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen,
jonka johdolla tarkastus tapahtuu.
Miksi tietonne kerätään?
Henkilötietoja ei kerätä. Jos kyselyssä on vapaamuotoisia tekstikenttiä, älkää antako niissä mitään
henkilötietoja.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Henkilötietoja ei kerätä, sillä kyselyyn vastataan nimettömästi.
Kuinka kauan tietojanne säilytetään?
Tilintarkastustuomioistuin ei säilytä henkilötietoja, koska jäsenvaltioiden tulliviranomaiset lähettivät
kutsun, ja tilintarkastustuomioistuin käsittelee ainoastaan kyselylomakkeessa annetut tiedot.
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Mitä sääntöjä tietojenne käyttöön sovelletaan?
Luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725 on henkilötietojen käsittelyyn
sovellettava säädöskehys Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa.
Käsittelyn oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artikla.
Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat?
Tarkastustiimi voi käsitellä tietoja tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti. Myös tarkastusten laadun
valvonnasta vastaavan tilintarkastustuomioistuimen osaston henkilöstö voi tutkia tietoja tarkastuksia
koskevan laadunvalvontatyönsä yhteydessä. Valitusten käsittelyä varten henkilötietonne voidaan
siirtää
Euroopan
oikeusasiamiehelle
ja/tai
Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen
tietosuojavastaavalle ja/tai Euroopan tietosuojavaltuutetulle.
Millä turvatoimenpiteillä estetään tietojenne väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietoihinne?
Tietoja koskevat käyttöoikeudet on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle. Käyttöoikeudet myönnetään
tiedonsaantitarpeen perusteella ottaen huomioon asianomaisen käyttäjän tehtävä, asema ja
vastuualueet. Käyttöoikeuksia päivitetään jatkuvasti henkilöstön jäsenten työtehtävien muuttuessa.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerillä on kokonaisvastuu käyttöoikeuksia koskevien
sääntöjen täytäntöönpanosta ja tietosuojavaatimusten noudattamisesta. Pääsihteeri on delegoinut
näitä aloja koskevaa vastuuta eri yksiköille. Tilintarkastustuomioistuimessa sovelletaan
tietoturvapolitiikkaa, ja toimielimen tietoturvavastaava varmistaa, että tietoturvapolitiikkaa
toteutetaan oikein ja että siihen liittyvien tarkistusten tehokkuus testataan.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin käyttää tässä kyselyssä EUSurvey-järjestelmää. Se on monikielinen
verkkokyselyjen hallinnointijärjestelmä, joka on kehitetty kyselyiden laatimista ja julkaisua varten.
EUSurvey on väline, jonka Euroopan komissio (tietojen käsittelijä) on antanut käyttöön Euroopan
tilintarkastustuomioistuimelle (rekisterinpitäjä). EU:n komissio ei käytä alikäsittelijöitä, ja kaikki tiedot
tallennetaan Euroopan komission datakeskuksen palvelimille.
Euroopan komissio on toteuttanut turvatoimenpiteitä, joilla se suojaa palvelimen laitteita, ohjelmistoja
ja verkkoa vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta tietojen manipuloinnilta ja hävittämiseltä. PO DIGIT
hallinnoi kaikkia tietoja seuraavissa päätöksissä, säännöissä ja ohjeissa annettujen teknisten
turvamääräysten mukaisesti: komission päätös (EU, Euratom) 2017/46, annettu 10 päivänä
tammikuuta 2017, viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa, sekä
päätöksen myöhemmät versiot, (aika ajoin muutetut) täytäntöönpanosäännöt sekä vastaavat
turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet, sekä komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä
maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa, sekä päätöksen täytäntöönpanosäännöt ja vastaavat
turvallisuusohjeet. Kyseiset asiakirjat (joita on aika ajoin muutettu) ovat saatavilla seuraavassa
osoitteessa:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-europeancommission-information-systems_fi.
EUSurvey käyttää Europa Analyticsin palveluja liikennetilastoihin ja -analytiikkaan. Lisätietoja annetaan
Europa Analyticsin verkkosivustolla. Europa Analytics perustuu avoimen lähdekoodin Matomoanalyysialustaan (lähde: EUSurvey Record).
Tähän kyselyyn osallistuessanne vastauksenne ovat anonyymejä.
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Mitkä ovat oikeutenne?
Henkilötietoihin liittyvät oikeudet selostetaan asetuksen (EU) 2018/1725 17–24 artiklassa. Teillä on
oikeus pyytää nähtäväksenne itseänne koskevat henkilötiedot. Voitte pyytää, että henkilötietonne
oikaistaan kohtuullisen ajan kuluessa, jos niissä on virheitä tai puutteita. Teillä on tietyin ehdoin oikeus
pyytää henkilötietojenne poistamista tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on soveltuvissa tapauksissa
milloin tahansa oikeus ilmoittaa vastustavanne henkilötietojenne käsittelyä henkilökohtaiseen
tilanteeseenne liittyvien syiden vuoksi. Teillä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Käsittelemme pyyntönne, teemme päätöksen ja ilmoitamme sen teille kohtuullisen ajan kuluessa ja
joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa saatetaan
tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa annettujen
yhteystietojen avulla.
Kenelle voi lähettää tiedustelun tai valituksen?
Ensiksi yhteyttä otetaan rekisterinpitäjään osoitteessa ECA-INFO@eca.europa.eu.
Voitte koska tahansa ottaa yhteyttä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavastaavaan
(ECA-Data-Protection@eca.europa.eu), jos haluatte esittää henkilötietojenne käsittelyyn liittyvän
kysymyksen/valituksen.
Teillä on oikeus milloin tahansa tehdä henkilötietojenne käsittelyä koskeva valitus Euroopan
tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu).
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