Tervetuloa tietosuojavastaavan kotisivustolle
Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen sovelletaan erityisiä henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskevia
oikeudellisia velvoitteita. Näistä velvoitteista säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin
toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
2018/1725.
Asetuksessa (EU) 2018/1725 täsmennetään oikeudelliset pariaatteet, jotka sääntelevät henkilötietojen
käsittelyä EU:n toimielimissä. Asetuksessa myös edellytetään, että jokainen toimielin tai elin nimittää ainakin
yhden henkilön tietosuojavastaavaksi.
Tietosuojavastaavan päätehtävä on varmistaa riippumattomasti työskennellen, että asetusta sovelletaan
toimielimessä.
Tietosuojavastaavalla on seuraavat tehtävät:
-

-

antaa henkilötietojen käsittelystä vastaavalle henkilölle sekä henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
ja/tai toimeksisaajille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyyn liittyviä
velvollisuuksia ja oikeuksia
seurata, että noudatetaan tietosuoja-asetusta ja muuta sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, joka sisältää
tietosuojasäännöksiä
seurata niiden vastuuhenkilön tai käsittelijän toimintamenettelyjen vaatimustenmukaisuutta, jotka
liittyvät henkilötietojen suojaan, mukaan lukien vastuunjako
lisätä henkilöstön tietoisuutta aiheesta ja huolehtia henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
koulutuksesta
toimittaa tai järjestää tarkastuksia, joilla varmistetaan, että tietosuojavelvoitteita on noudatettu
varmistaa, että henkilöille, joiden tietoja käsitellään, tiedotetaan heidän tietosuoja-asetuksesta
johtuvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
antaa neuvoja henkilötietojen tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen tarpeellisuudesta
tietoturvaloukkauksen kohdistuessa henkilötietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja/tai
saatavuuteen
antaa neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja valvoa sen toteutusta sekä kuulla
Euroopan tietosuojavaltuutettua, jos on epävarmaa, onko tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
tarpeen
antaa neuvoja Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkokuulemisen tarpeesta, jos henkilötietojen
käsittely aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksia ja vapauksia koskevan suuren riskin ja rekisterinpitäjä
katsoo, että tätä riskiä ei voida kohtuullisin toimenpitein vähentää saatavilla oleva tekniikka ja
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen
vastata Euroopan tietosuojavaltuutetun pyyntöihin
varmistaa, että käsittelytoimet eivät vaikuta haitallisesti niiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin,
joiden henkilötietoja käsitellään.

Tietosuojavaltuutettu pitää lisäksi rekisteriä kaikesta henkilötietojen käsittelystä Euroopan
tilintarkastustuomioistuimessa. Rekisterin täytyy sisältää tiedot käsittelytoimien tarkoituksesta ja vaatimuksista,
ja se on kaikkien asianomaisten osapuolten käytettävissä.
Tietosuojavastaava voi antaa suosituksia tilintarkastustuomioistuimen tietosuojan parantamiseksi käytännössä
sekä antaa neuvoja tilintarkastustuomioistuimelle ja sen rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille
tietosuojasäännösten soveltamisesta.
Henkilöstökomitea, rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät ja kuka tahansa luonnollinen henkilö voivat
kuulla tietosuojavastaavaa kaikissa tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvissä asioissa virkatietä
käyttämättä.

Lisäksi tietosuojavastaava voi omasta aloitteestaan tai henkilötietojen käsittelystä vastaavan henkilön,
henkilötietojen käsittelijän, asianomaisen henkilöstökomitean tai kenen tahansa henkilön pyynnöstä tutkia
seikkoja ja tapauksia, jotka välittömästi liittyvät hänen tehtäviinsä ja jotka tulevat hänen tietoonsa, sekä antaa
asiasta kertomuksen tutkimuksen pyytäjälle tai rekisterinpitäjälle taikka henkilötietojen käsittelijälle.
Kenellekään ei saa aiheutua haittaa sen johdosta, että hän on ottanut yhteyttä tietosuojavastaavaan asetusta
koskevan väitetyn rikkomisen johdosta.
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