SELOSTE TIETOSUOJASTA
TIETO- JA ASIAKIRJAPYYNNÖT

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa.
Selostetta sovelletaan niiden henkilöiden tietoihin, jotka ovat täyttäneet yhteydenottolomakkeen ja
valinneet vaihtoehdon ”Yleiset kyselyt” tai jotka ovat lähettäneet tilintarkastustuomioistuimelle tietotai asiakirjapyynnön.
Jäljempänä selitetään, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietojanne ja
kuinka tietojenne yksityisyys suojataan.
Kun otatte yhteyttä tilintarkastustuomioistuimeen, hyväksytte tässä selosteessa kuvatut
tietokäytännöt.
Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä?
Tieto- tai asiakirjapyyntöihin liittyvä tietojenkäsittely toteutetaan oikeudellisen palvelun päällikön
alaisuudessa. Oikeudellisen palvelun päällikkö toimii rekisterinpitäjänä.
Miksi tietojanne kerätään?
Tietojenne käsittelyn tarkoituksena on vastata nopeasti ja hyödyllisesti kaikille kansalaisille, jotka ovat
pyytäneet tietoja tai asiakirjoja, ja kansalaisille, jotka omasta aloitteestaan antavat tietoja
tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin kerää lisäksi tiedot IP-osoitteista.
Pyrkimyksenä on varmistaa pyyntöjen hyväksyttävyys sekä tietoturva.
Mitä sääntöjä tietojenne käyttöön sovelletaan?
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittamaa henkilötietojen käsittelyä koskevan
säädösperustan muodostaa 23 päivänä lokakuuta 2018 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin
toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725.
Tietopyynnöt ja asiakirjapyynnöt käsitellään seuraavien säännösten ja määräysten mukaisesti:
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artikla, perusoikeuskirjan 42 artikla sekä
tilintarkastustuomioistuimen päätös nro 12-2005 tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen julkisesta
saatavuudesta, sellaisena kuin se on muutettuna tilintarkastustuomioistuimen päätöksellä nro 142009.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, kansalaisuus ja muita henkilötietoja, jotka
päätätte antaa ja joiden käsittelyn hyväksytte.
Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat?
Tilintarkastustuomioistuimen oikeudellisen palvelun henkilöstöllä on pääsy henkilötietoihinne, ja he
käsittelevät niitä tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti. Tietoja saatetaan jakaa muiden
tilintarkastustuomioistuimen osastojen kanssa, jos sitä pidetään välttämättömänä pyyntöön
vastaamisen kannalta (esimerkiksi jos pyynnössä mainittu aihe kuuluu jonkin muun
tilintarkastustuomioistuimen osaston tehtäväalaan).
Henkilötietojanne voidaan siirtää toisille vastaanottajille: sisäisille ja/tai ulkoisille tarkastajille,

tilintarkastustuomioistuimen käännösosastolle (jos tarvitaan käännös), tietosuojavastaavalle,
Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai oikeusasiamiehelle (jos teette valituksen).
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.
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.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietoturvavastaava varmistaa, että toimielimen
tietoturvapolitiikkaa toteutetaan oikein ja että siihen liittyvien tarkistusten tehokkuus testataan.
Kuinka kauan tietojanne säilytetään?
Henkilötietonne poistetaan ECA-INFOn rekisteristä viiden (5) vuoden kuluttua siitä päivästä, kun
lähetitte pyyntönne.
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 saatetaan tarvittaessa jatkaa
kahdella kuukaudella.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa annettujen
yhteystietojen avulla.
Kenelle voitte lähettää tiedustelut ja valitukset?
Ensiksi yhteyttä otetaan rekisterinpitäjään osoitteessa eca-info(at)eca.europa.eu.
Jos kaipaatte lisätietoja tai haluatte tehdä henkilötietojenne käsittelyyn liittyvän valituksen, voitte
ottaa yhteyttä myös tietosuojavastaavaan.
European Court of Auditors
Data Protection Officer
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Sähköposti: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Teillä on myös oikeus milloin tahansa tehdä henkilötietojenne käsittelyä koskeva kantelu Euroopan
tietosuojavaltuutetulle (edps(at)edps.europa.eu).

