
 

TIETOSUOJAPERIAATTEET 

EU:n luontolainsäädännön (lintudirektiivi ja luontodirektiivi) 

toimivuustarkastukseen sisältyvä julkinen kuuleminen 

(jäljempänä ’kuuleminen’) 

1. TAVOITE 

Tällä kyselyllä kartoitetaan kansalaisten ja kuulemisen kohderyhmän näkemyksiä 

kyselyn nimessä mainitusta aiheesta.  Vastaukset julkaistaan mahdollisesti internetissä. 

Julkaisusta vastaa ympäristöasioiden pääosaston yksikön ENV.B3 päällikkö, joka toimii 

rekisterinpitäjänä.  

 

Koska tässä verkkokyselyssä kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan 

henkilötietojen suojasta annettua asetusta (asetus (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta 

yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta). 

 

2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA MITÄ TEKNISIÄ VÄLINEITÄ SIIHEN 

KÄYTETÄÄN? 

Tunnistetiedot 

Kyselyssä kerätään ja käsitellään henkilötietoja, jotka ovat kyselyyn osallistumisen 

kannalta välttämättömiä, esimerkiksi vastaajan etu- ja sukunimi ja ammatti. Kerättäviin 

ja käsiteltäviin tietoihin kuuluvat luonnollisesti myös kyselyvastaukset. 

Tämän kuulemisen järjestämiseen ja hallinnoimiseen liittyvien henkilötietojen käsittely 

on tarpeen, jotta komissio voi hoitaa asianmukaisesti sille perustamissopimuksissa ja 

erityisesti EY:n perustamissopimuksen 5, 7 ja 211–219 artiklassa uskotut tehtävät. 

Tekniset tiedot 

Järjestelmä käyttää istuntoevästeitä (”cookies”), 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 häviävät istunnon päätyttyä. 

3. KENELLÄ ON OIKEUS TUTUSTUA KERÄTTYIHIN TIETOIHIN JA KENELLE NIITÄ 

LUOVUTETAAN? 

Vastaukset julkaistaan internetissä nimellä, paitsi jos vastaaja vastustaa henkilötietojensa 

julkaisemista sillä perusteella, että julkaisu vahingoittaisi hänen oikeutettuja etujaan. 

Tällöin vastaus voidaan julkaista nimettömänä. Muussa tapauksessa vastausta ei julkaista 

eikä sen sisältöä periaatteessa oteta huomioon. Jos vastaaja ei halua, että hänen 

henkilötietonsa julkaistaan, hänen on ilmoitettava siitä kyselystä vastaavaan yksikköön 

(ks. ”Yhteystiedot”).    
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4. MITEN TIEDOT SUOJATAAN JA TURVATAAN? 

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. Tietokantaan ei pääse komission 

ulkopuolelta. Komission henkilöstöön kuuluvat tietokannan käyttäjät pääsevät 

tietokantaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Sovellukseen pääsee salaamattoman 

yhteyden kautta normaalia http-protokollaa käyttäen.  

5. MITEN OMIA TIETOJA VOI TARKISTAA, MUUTTAA TAI POISTAA? 

Jos haluat tarkistaa, muuttaa tai korjata rekisterinpitäjän tallentamia henkilötietoja tai 

pyytää niiden poistamista, ota yhteyttä rekisterinpitäjään (ks. ”Yhteystiedot”) ja ilmoita 

selvästi, mitä pyyntö koskee.  

6. MITEN KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN? 

Henkilötietoja säilytetään tietokannassa, kunnes tulokset on kokonaan analysoitu. Tiedot 

poistetaan tietokannasta lopullisesti kolmen vuoden kuluttua tietojen käsittelyn 

päättymisestä. Henkilötiedot lisätään yhteystietoluetteloon, joka on komission 

henkilöstön sisäisessä käytössä, jotta vastaajaan voidaan mahdollisesti myöhemmin ottaa 

yhteyttä komission toimintaan liittyvissä asioissa. Jos et halua tietojasi 

yhteystietoluetteloon, ota yhteyttä rekisterinpitäjään (ks. ”Yhteystiedot”). 

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 neuvontapalveluun:  

Sähköposti: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Postiosoite: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Brussels, Belgium 

8. VALITUKSET  

Mahdolliset valitukset voi osoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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