Seloste tietosuojasta
Hankinnat / ulkopuoliset asiantuntijat
Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisten henkilötietojen käsittelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa,
jotka on kerätty hankintamenettelyjä ja ulkopuolisille asiantuntijoille tarkoitettuja ehdotuspyyntöjä varten.
Jäljempänä selitetään, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietojanne ja kuinka
tietojenne yksityisyys suojataan.
Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä?
Tietojenkäsittelystä vastaa tarjouspyynnön, kiinnostuksenilmaisupyynnön tai asiantuntijapaneelia koskevan
osallistumispyynnön allekirjoittava tulojen ja menojen hyväksyjä.
Miksi tietojanne kerätään?
Henkilötietonne kerätään ja niitä käsitellään tilintarkastustuomioistuimessa toteutettavia, asiantuntijoita
koskevia hallinnollisia menettelyjä tai hankintamenettelyjä varten. Henkilötietojanne ei käsitellä muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on kerätty. Jos henkilötietoja aiotaan käsitellä myöhemmin muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on kerätty, teille toimitetaan tiedot tästä muusta tarkoituksesta sekä
muut tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn varmistamiseksi.
Mitä sääntöjä tietojenne käyttöön sovelletaan?
Käsittelyn oikeusperusta:
• 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.
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta
2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten
(EU) N:o 1296/2013,
(EU) N:o 1301/2013,
(EU) N:o 1303/2013,
(EU) N:o 1304/2013,
(EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta
(jäljempänä ”varainhoitoasetus”), erityisesti 160–179 artikla (hankintamenettelyt) sekä 237 ja
238 artikla (asiantuntijoiden valinta).
Mitä henkilötietoja kerätään?
Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot koskevat asiantuntijaa tai tarjoajaa ja niiden henkilöstöä tai
alihankkijoita (luonnolliset henkilöt). Tiedot voivat koskea:
• tunnistetietoja (etunimi, sukunimi, passin numero, henkilötunnus, kansalaisuus)
• tehtävää
• yhteystietoja (sähköpostiosoite, työnumero, matkapuhelinnumero, faksi, postiosoite, yritys ja osasto,
asuinmaa, internetosoite)
• todistuksia sosiaaliturvamaksuista ja veroista, rikosrekisteriotetta
• taloudellisia tietoja (tilitiedot; pankki, IBAN- ja BIC-koodit), alv-numero
• tietoja, joita tarvitaan valinta- tai tukikelpoisuuskriteereitä koskevassa arvioinnissa (asiantuntemus,
tekniset taidot, kielitaito, koulutustausta, ammatillinen kokemus sekä tiedot nykyisestä ja aiemmasta
työstä)

•
•

valaehtoista vakuutusta, jonka mukaan mikään varainhoitoasetuksen 136 tai 141 artiklassa
tarkoitetuista poissulkemistilanteista ei koske tietojen antajaa
muita tietoja, jotka koskevat asiantuntijaa tai tarjoajaa ja joita ne toimittavat vastauksessaan
tarjouspyyntöön,
kiinnostuksenilmaisupyyntöön
tai
asiantuntijapaneelia
koskevaan
osallistumispyyntöön.

Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat?
Edellä mainittuja tarkoituksia varten henkilötietojanne käsittelevät tai voivat käsitellä seuraavat henkilöt:
• tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jäsenet (hankintatiimi ja muut arviointipaneeliin kuuluvat
henkilöstön jäsenet), toimielintenväliseen hankintamenettelyyn osallistuvien toimielinten, virastojen
ja elinten jäsenet sekä ulkopuoliset asiantuntijat ja toimeksisaajat, jotka hoitavat asiantuntijoiden
valintamenettelyä, hankintamenettelyä ja tarjousten arviointia tilintarkastustuomioistuimen
puolesta; pääsy henkilötietoihinne myönnetään tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti
• henkilöt ja elimet, joilla on Euroopan unionin lainsäädäntöön liittyvä valvonta-, tarkastus- tai
tutkintatehtävä (esim. sisäiset ja ulkoiset tarkastukset, varainhoitoasetuksen 93 artiklassa tarkoitettu
taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelin, varainhoitoasetuksen 143 artiklassa tarkoitettu
poissulkemisia käsittelevä tutkintaelin, Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF)
• suuri yleisö; jos tilintarkastustuomioistuin tekee kanssanne hankintasopimuksen, henkilötietonne
julkistetaan, sillä tilintarkastustuomioistuin on velvollinen julkaisemaan tiedot hankintamenettelyn
tuloksesta (varainhoitoasetuksen 163 artikla) ja unionin talousarviosta peräisin olevien varojen
edunsaajista (varainhoitoasetuksen 38 artiklan 2 kohta). Julkaistavia tietoja ovat esimerkiksi nimenne
ja osoitteenne, myönnetty määrä sekä varojen luonne ja käyttötarkoitus. Tiedot julkaistaan Euroopan
unionin virallisen lehden S-sarjan julkaisussa ja/tai tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla.
Henkilötietonne voidaan siirtää muille vastaanottajille:
• tarvittaessa oikeudellista neuvontaa: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen oikeudelliselle yksikölle
• tarvittaessa käännös: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käännösosastolle
• tehdessänne kantelun: Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavaltuutetulle.
Millä turvatoimenpiteillä estetään tietojenne väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietoihinne?
Tiedot tallennetaan turvallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja EU:n komission sekä sen
palveluntarjoajan tietokeskukseen Luxemburgissa ja Belgiassa, ja niitä suojataan näin ollen lukuisien
toimenpiteiden avulla, joihin olemme ryhtyneet suojataksemme toimielimen sähköisen omaisuuden
saatavuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden.
Henkilötietojen 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 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.
Kuinka kauan tietojanne säilytetään?
Henkilötietonne säilytetään kirjanpitojärjestelmässä kymmenen vuoden ajan, jos teille maksetaan
kulukorvauksia. Tiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan sopimuksen allekirjoittamisesta hankintayksikössä

sekä kiinnostuksenilmaisupyynnön, tarjouspyynnön tai asiantuntijapaneelia koskevan osallistumispyynnön
käynnistäneessä yksikössä. Hylättyjen tarjousten esittäjien tiedot on säilytettävä vain viiden vuoden ajan
sopimuksen allekirjoittamisesta. Kaikki henkilötiedot tuhotaan näiden määräaikojen kuluttua.
Mitkä ovat oikeutenne?
Henkilötietoihin liittyvät oikeudet selostetaan 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, että henkilökohtaiseen tilanteeseenne liittyvistä
syistä vastustatte henkilötietojenne käsittelyä. Teillä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Voitte pyytää meitä tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan henkilötietojanne koskevista muutoksista muille
tahoille, joille henkilötietojanne on luovutettu.
Käsittelemme pyyntönne, teemme päätöksemme ja ilmoitamme sen teille kohtuullisen ajan kuluessa ja joka
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella
kuukaudella.
Ette ole sellaisen päätöksen kohteena, joka perustuu automaattiseen (pelkästään koneiden suorittamaan)
käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joka koskee oikeutta sopimuksen tekemiseen.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa annettujen
yhteystietojen avulla.
Kenelle voi lähettää tiedustelun tai kantelun?
Ensiksi yhteyttä otetaan rekisterinpitäjään. Käyttäkää kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai tarjouspyynnössä
annettuja yhteystietoja.
Voitte koska tahansa ottaa yhteyttä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavastaavaan (ECA-DataProtection(at)eca.europa.eu), jos haluatte esittää henkilötietojenne käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai
valituksia.
European Court of Auditors
Data Protection Officer
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Teillä on oikeus milloin tahansa tehdä henkilötietojenne käsittelyä koskeva kantelu Euroopan
tietosuojavaltuutetulle (edps(at)edps.europa.eu).

