Tietosuojaperiaatteet
Kuulemismenettely eurooppalaisen ammattikortin (EPC) käyttöönotosta
sairaanhoitajia, lääkäreitä, proviisoreita, fysioterapeutteja, insinöörejä, vuoristooppaita ja kiinteistönvälittäjiä varten
1.

TAVOITE

Tämän kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä sidosryhmiltä tai henkilöiltä, joita
kuulemisen aihe koskee, ja mahdollisesti julkaista ne internetissä. Vastuuhenkilö on
sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston yksikönpäällikkö Martin FROHN, joka toimii
rekisterinpitäjänä.
Koska tässä verkkopalvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan
yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.
2.

MITÄ

HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA MILLÄ TEKNISILLÄ VÄLINEILLÄ TÄMÄ
TAPAHTUU?

Yksilöintitiedot
Kyselyssä kerätään ja käsitellään henkilötietoja, jotka ovat kyselyyn osallistumisen
kannalta välttämättömiä, esimerkiksi vastaajan suku- ja etunimi, ammatti, posti- ja
sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kerättäviin ja käsiteltäviin tietoihin
kuuluvat luonnollisesti myös kyselyssä annetut vastaukset ja kommentit.
Joissakin tapauksissa voidaan valita sisäisiä osallistujia otannalla Sysper2- tai ComReftietokannoista. Rekisterinpitäjä lähettää otannan tuloksena saatavien luettelojen
mukaisesti osallistumiskutsut.
Komission on käsiteltävä tämän kyselyn järjestämiseen ja hallinnoimiseen liittyviä
henkilötietoja voidakseen hoitaa asianmukaisesti sille perussopimuksissa ja erityisesti
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 ja 13 artiklassa ja Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 244–250 artiklassa uskotut tehtävät SEUsopimuksen 1 ja 11 artiklan mukaisesti.
Tekniset tiedot
Järjestelmä käyttää istuntoevästeitä, joilla varmistetaan asiakkaan ja palvelimen välinen
viestintä. Siksi käytettävän selaimen on sallittava evästeiden käyttö. Järjestelmä ei
kuitenkaan kerää mitään henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja eikä tietokoneiden
IP-osoitteita. Evästeet katoavat istunnon päätyttyä.
3.

KENELLÄ

ON OIKEUS TUTUSTUA KYSELYN YHTEYDESSÄ KERÄTTYIHIN TIETOIHIN
JA KENELLE NIITÄ LUOVUTETAAN?

Vastaukset julkaistaan internetissä nimellä, paitsi jos vastaaja vastustaa henkilötietojensa
julkaisemista sillä perusteella, että julkaisu vahingoittaisi hänen oikeutettuja etujaan.
Vastaus voidaan tällöin julkaista nimettömänä. Muutoin vastausta ei julkaista eikä sen
sisältöä periaatteessa oteta huomioon. Henkilötietojen julkaisemista koskeva kielto on
lähetettävä kuulemisesta vastaavaan yksikköön (ks. yhteistiedot jäljempänä).

4.

MITEN TIETOJA SUOJELLAAN?

Vastaukset tallennetaan Euroopan komission tietotekniikkakeskuksen hallinnoimaan
suojattuun tietokantaan, johon rekisteröidään myös vastauksen kieli. Tietokannan
toiminnassa noudatetaan komission turvallisuusosaston päätöksiä ja määräyksiä, joilla
säännellään tämäntyyppisiä palvelimia ja palveluita. Tietokanta ei ole komission
ulkopuolisten saatavilla. Komissiossa tietokantaa pääsee käyttämään vain
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Sovellukseen pääsee salaamattoman yhteyden kautta normaalia http-protokollaa
käyttäen.
5.

MITEN TIETOJA VOI TARKASTAA, MUUTTAA TAI POISTAA?

Jos haluat tarkastaa asiasta vastaavan rekisterinpitäjän säilyttämät henkilötietosi tai
muuttaa, korjata tai poistaa niitä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään alla olevien
yhteystietojen avulla. Erittele pyyntösi tarkasti.
6.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietosi lisätään yhteystietoluetteloon, joka on komission henkilöstön sisäisessä
käytössä, jotta sinuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä jossakin komission toimintaan
liittyvässä asiassa. Jos et halua tietojasi kyseiseen luetteloon, ota yhteyttä
rekisterinpitäjään (ks. ”Yhteystiedot”) ja ilmoita selkeästi, mitä pyyntö koskee.
7.

YHTEYSTIEDOT

Jos haluat tarkistaa, muuttaa tai korjata rekisterinpitäjän tallentamia henkilötietojasi tai
pyytää niiden poistamista tai jos sinulla on kyselyyn, sen yhteydessä käsiteltäviin
tietoihin tai oikeuksiisi liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä rekisterinpitäjän alaisuudessa
toimivaan tukiryhmään. Yhteystiedot ovat:
Yksikkö E4 Ammattihenkilöiden vapaa liikkuvuus, Sisämarkkinoiden ja
palvelujen pääosasto
Puhelin: (+322) 299 37 57
Faksi: (+322) 295 93 31
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

VALITUKSET

Riitatapauksissa valitukset voidaan osoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.
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