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Lokakuu 2021 
Seloste tietosuojasta 

Vierailijoiden henkilötietojen käsittely Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimessa 

 

Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisten henkilötietojen käsittelyä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimessa, jotka on kerätty sen tiloissa käyvistä vierailijoista.  

Jäljempänä selitetään, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee 
henkilötietojanne ja kuinka tietojenne yksityisyys suojataan. 

Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä? 
Tietojenkäsittelystä vastaa fyysisestä turvallisuudesta huolehtiva toimihenkilö. 

Miksi tietonne kerätään? 
Keräämme tietoa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tiloihin pääsyn myöntämistä, 
kaikkien vierailijoiden hallinnointia ja seurantaa sekä kulkulupien myöntämistä varten. 
Näin voimme toimia pyyntöjenne perusteella (esim. opinto- ja tiedonhankintakäynnit tai 
ruokalan käyttö).  

Vierailijat, joita ei sido sopimus tai mahdollinen sopimus, antavat suostumuksensa tässä 
selosteessa kuvattuihin tietojenkäsittelykäytäntöihin täyttämällä vierailulomakkeen. 

Kaikkien vierailijoiden on täytettävä vierailulomake. Muussa tapauksessa pääsy 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tiloihin evätään.  

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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FI
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Oikeudellisena perustana on, että henkilötietojenne käsittely on tarpeen yleisen edun 
nimissä toteutettavalle toimelle eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisäisen 
turvallisuuden hallinnalle. Tilintarkastustuomioistuimen tekemän päätöksen perusteella 
vierailijoilta edellytetään pandemian johdosta covid-todistusta.  

Mitä henkilötietoja kerätään? 
Keräämme seuraavat tiedot: koko nimi, syntymäaika ja -paikka, kansallisuus, sukupuoli, 
organisaation nimi, henkilöllisyystodistuksen tiedot (numero, myöntämispäivä, 
viimeinen voimassaolopäivä ja myöntävä viranomainen), kieli/kielet, kulkuluvan 
numero, tiedot pääsystä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tiloihin (ensimmäinen 
tulopäivä ja kulunvalvontapisteen aktivoinnin päiväys/kellonaika). 

Lisäksi ja niin kauan kuin covid-19-pandemian aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet 
jatkuvat, tilintarkastustuomioistuin tarkistaa tulostetun covid-todistuksen manuaalisesti 
tai skannaamalla siihen liittyvän QR-koodin Luxemburgin viranomaisten toimittamaa 
virallista CovidCheck.lu -mobiilisovellusta käyttäen. Vaihtoehtoisesti vierailijat, joilla ei 
ole covid-todistusta, voivat esittää todisteen parantumisesta tai negatiivisesta covid-19-
testituloksesta sisäänkäynnin luona. Tietoja ei tallenneta eikä kirjata. Tämä toimenpide 
otettiin käyttöön pandemian johdosta tilintarkastustuomioistuimen rakennusten 
turvallisuuden ja sen henkilöstön terveyden suojaamiseksi.  

Kuinka kauan tietojanne säilytetään? 
Henkilötietonne säilytetään kolmentoista kuukauden ajan. Kulunvalvontapisteiden 
aktivointia koskevat tiedot säilytetään kuusi kuukautta.  

Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat? 
Henkilötietojenne käsittelystä vastaavat tilintarkastustuomioistuimen 
turvallisuuspalvelut. Kukaan muu ei saa käsitellä terveystietoja. 

Ainoastaan turvallisuuspalveluilla on pääsy henkilötietoihinne. 

Tehdessänne kantelun henkilötietonne saatetaan siirtää muille vastaanottajille: 
Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavastaavalle. 

Millä turvatoimenpiteillä estetään tietojenne väärinkäyttö ja luvaton pääsy 
niihin? 
Tiedot tallennetaan turvallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tietokeskukseen Luxemburgissa, ja niitä suojataan näin ollen lukuisten sellaisten 
toimenpiteiden avulla, joihin toimielin on ryhtynyt suojatakseen sähköisen 
omaisuutensa saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta. 
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SERVICENOW-yritys vastaa vierailijoille myönnettäviä kulkulupia koskevien pyyntöjen 
prosessoinnista. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja SERVICENOW-yrityksen 
väliset sopimuslausekkeet takaavat kunnollisen suojan käsiteltäville tiedoille. 
SERVICENOW on ISO27001-sertifioitu. 

Henkilötietojen käyttöoikeudet on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle. Käyttöoikeudet 
myönnetään tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon asianomaisen 
henkilön tehtävä, asema ja vastuualueet. Käyttöoikeuksia päivitetään jatkuvasti 
henkilöstön jäsenten työtehtävien muuttuessa. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerillä on kokonaisvastuu 
käyttöoikeuksia koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta ja tietosuojasääntöjen 
noudattamisesta. Pääsihteeri on kuitenkin delegoinut näitä aloja koskevaa vastuuta eri 
yksiköille.  

Tilintarkastustuomioistuimella on käytössään tietoturvapolitiikka, ja toimielimen 
tietoturvavastaava varmistaa, että tietoturvapolitiikkaa toteutetaan oikein ja että siihen 
liittyvien tarkistusten tehokkuus testataan.  

Mitkä ovat oikeutenne? 
Henkilötietojanne koskevat oikeutenne on ilmoitettu asetuksen (EU) 2018/1725 17–
24 artiklassa. 

Teillä on oikeus tarkastella henkilötietojanne ja vaatia, 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 tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen. Oikeuksiinne saattaa 
kohdistua joitakin rajoituksia 20. toukokuuta 2021 annetun 
tilintarkastustuomioistuimen päätöksen 42-2021 mukaisesti. Päätös löytyy täältä.  

Käsittelemme pyyntönne, teemme päätöksen ja ilmoitamme sen teille kohtuullisen ajan 
kuluessa ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Kyseistä jaksoa saatetaan 
tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella. Teille ilmoitetaan tällaisesta mahdollisesta 
jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.  

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa 
annettujen yhteystietojen avulla. 

Kenelle voi lähettää tiedustelun tai kantelun? 
Ensiksi yhteyttä otetaan osoitteeseen ECA-security@eca.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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Voitte koska tahansa ottaa yhteyttä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tietosuojavastaavaan (eca-data-protection@eca.europa.eu), jos haluatte esittää 
henkilötietojenne käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai valituksia.  

Data Protection Officer 
European Court of Auditors 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 LUXEMBOURG

Teillä on oikeus milloin tahansa tehdä henkilötietojenne käsittelyä koskeva valitus 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu). 
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