
 

Sidosryhmien hallintajärjestelmä – Seloste tietosuojasta 
 

 
Tämä tietosuojaseloste koskee sidosryhmien hallintajärjestelmän kautta kerättyjen henkilötietojen 
käsittelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Jäljempänä selitetään, kuinka Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietojanne ja kuinka tietojenne yksityisyys suojataan. 
 
 
Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä? 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin alaisen osaston johtaja toimii tietojenne 
käsittelytavasta vastaavana rekisterinpitäjänä. 
 
Miksi tietonne kerätään? 
Tietojen keräämisen avulla pyritään tiedottamaan sidosryhmille ja suurelle yleisölle paremmin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisemista kertomuksista ottamalla huomioon 
asianomaisten ryhmien erityiset kiinnostuksenkohteet. Kattava sidosryhmiä koskeva tietokanta 
perustuu tilintarkastustuomioistuimen suhteita sidosryhmiin koskevaan vuoden 2013 strategiaan. 
Tilintarkastustuomioistuin saattaa käyttää sidosryhmien sähköpostiosoitteita kyselytutkimuksiin. 
 
Mitä sääntöjä tietojenne käyttöön sovelletaan? 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittamaa henkilötietojen käsittelyä koskevan 
säädösperustan muodostaa 23 päivänä lokakuuta 2018 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten 
ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725. 
 
Mitä henkilötietoja kerätään? 
Henkilön nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli/kielet, organisaation nimi, henkilön tehtävä 
organisaatiossa sekä häntä kiinnostavat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisujen aihealueet 
tai julkaisutyypit. Joissakin tapauksissa tallennamme tietoihin myös henkilön osoitteen ja 
puhelinnumeron, kotimaan, poliittisen vakaumuksen (vain poliitikkojen osalta) ja mahdolliset 
komiteajäsenyydet. Jos olette pyytänyt tietojenne sisällyttämistä tietokantaamme, tallennamme 
kirjaamispäivämäärän ja suostumusta koskevan ilmoituksen. 
 
Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat? 
Henkilötietoihinne pääsyn valvonnasta vastaa sidosryhmien hallintajärjestelmän hallinnoija Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen presidentin alaisessa osastossa. Henkilötietojanne saavat käsitellä 
erikseen nimetyt sidosryhmien hallintajärjestelmän hallinnointiin osallistuvat 
tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jäsenet, joihin kuuluu pääsihteeristössä työskentelevää 
henkilöstöä. Mahdollisissa valitustapauksissa tiedoistanne voivat olla selvillä myös Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavaltuutettu, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja/tai Euroopan 
oikeusasiamies. 
 
Millä turvatoimenpiteillä estetään tietojenne väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietoihinne? 
Tallennamme hallussamme olevat teitä koskevat tiedot turvallisesti Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkakeskukseen, joka sijaitsee Luxemburgissa. Tietojanne 
suojataan näin ollen lukuisien toimenpiteiden avulla, joihin olemme ryhtyneet suojataksemme 
sähköisen omaisuutemme saatavuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FI


 

Henkilötietojen käyttöoikeudet on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle. Käyttöoikeudet myönnetään 
tarpeen vaatiessa 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.  
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietoturvavastaava varmistaa, että toimielimen 
tietoturvapolitiikkaa toteutetaan oikein ja että siihen liittyvien tarkistusten tehokkuus testataan.  
 
Kuinka kauan tietojanne säilytetään? 
Henkilötietonne säilyvät järjestelmässä kunnes ilmoitatte, että ette halua käyttää kyseistä palvelua, 
tai saamme tiedon tehtävänne tai yhteystietojenne muuttumisesta. Voitte pyytää poistamaan 
tietonne sidosryhmien hallintajärjestelmän listalta koska tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti 
osoitteeseen ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Poistamme profiilinne tietokannasta 
välittömästi sen jälkeen kun olemme saaneet ilmoituksen siitä, että olette lopettanut palvelumme 
käytön. Tietonne poistetaan kokonaan 30 päivän kuluessa.  
 
Mitkä ovat oikeutenne? 
Teillä on oikeus pyytää nähtäväksenne itseänne koskevat henkilötiedot. Voitte pyytää oikaisemaan 
henkilötietonne 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. Käsittelemme pyyntönne, teemme päätöksen ja ilmoitamme sen teille 
kohtuullisen ajan kuluessa ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Asianomaista jaksoa 
saatetaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella. 
Henkilötietojanne koskevat oikeutenne on ilmoitettu asetuksen (EU) 2018/1725 17–24 artiklassa. 
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa annettavien 
yhteystietojen avulla. 
 
Kenelle voitte lähettää tiedustelut ja valitukset? 
Ensiksi yhteyttä otetaan osoitteeseen ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, jota hallinnoi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin alainen osasto.  
Jos kaipaatte lisätietoja tai haluatte tehdä henkilötietojenne käsittelyyn liittyvän valituksen, voitte 
ottaa yhteyttä myös tietosuojavaltuutettuun: 
 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Sähköposti: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Teillä on myös oikeus milloin tahansa tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
(edps(at)edps.europa.eu). 
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