
 

 

Tietosuojaperiaatteet 

Euroopan komission verkkosivujen käyttöä koskeva kysely  

(jäljempänä "kysely") 

• Tavoite 

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa Euroopan komission verkkosivujen käytöstä. Sen toteutus 

on Euroopan komission viestintäpääosaston yksikön A.5 "Europa-sivusto" yksikönpäällikön 

vastuulla, ja hän toimii rekisterinpitäjänä. Kyselyn tuloksia käytetään Euroopan komission 

verkkosivujen kehittämiseen.  

Osallistuminen on vapaaehtoista.  

Koska kyselyä tehtäessä kerätään ja käsitellään henkilötietoja, sovelletaan käyttäjien 

oikeuksista sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla annettua direktiiviä 

2009/136/EY ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annettua asetusta (EY) N:o 

45/2001. 

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 SEU-sopimuksen 

1 ja 11 artiklan mukaisesti.  

• Mitä henkilötietoja kerätään ja millä teknisillä välineillä tämä tapahtuu? 

Kyselyssä käytetään SurveyMonkey-verkkopalvelua. Osallistujat ohjataan SurveyMonkey-

sivustolle, jossa he voivat vastata kysymyksiin. Huom. SurveyMonkey on kolmannen 

osapuolen kehittämä väline, jolla on omat tietosuojaperiaatteet. Kyselyyn osallistuminen on 

vapaaehtoista.  

Kysely on konfiguroitu niin, ettei siinä automaattisesti jäljitetä IP- tai sähköpostiosoitteita.  

Kyselyn lopussa vastaajalla on mahdollisuus ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, jotta häneen 

voidaan olla yhteydessä, kun komission verkkosivustojen käyttöä tutkitaan myöhemmin. 

Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on vapaaehtoista, eikä saatuja osoitteita luovuteta 

kolmansille osapuolille.  

SurveyMonkey käyttää sivustollaan evästeitä. Lisätietoa sivustolla käytettävistä evästeistä  

Europa-sivustolla halutaan kiinnittää sivuston käyttäjien huomio kyselyyn ponnahdusikkunan 

avulla. Tätä varten käytetyt evästeet eivät sisällä henkilökohtaista tietoa ja ovat toiminnassa 

vain kolmen viikon ajan.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use


• Kenellä on oikeus tutustua kyselyn yhteydessä kerättyihin tietoihin ja kenelle niitä 

luovutetaan? 

Kaikkiin henkilötietoihin ja muihin kyselyn yhteydessä kerättyihin tietoihin pääsee 

tutustumaan vain rajattu käyttäjäryhmä, johon kuuluvien on ilmoitettava käyttäjätunnuksensa 

ja salasanansa. Tietoja voidaan kuitenkin mahdollisesti luovuttaa EU-lainsäädäntöön 

perustuvista seuranta- tai valvontatehtävistä vastaaville elimille. Nämä käyttäjät ovat kyselyn 

järjestävän komission yksikön (viestinnän pääosaston yksikkö A.5 "Europa-sivusto") 

henkilöstöä.  

Henkilötietoja ei luovuteta muille kuin edellä mainituille osapuolille.  

Euroopan komissio ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointia varten. 

• Miten tietoja suojellaan? 

Tässä kyselyssä kerätyt henkilötiedot ja muut tiedot tallennetaan tietojenkäsittelijänä toimivan 

alihankkijan tietokoneelle. Tämän ulkopuolisen alihankkijan on huolehdittava asetuksen (EY) 

N:o 45/2001 mukaisen tietosuojan ja luottamuksellisuuden toteutumisesta. 

• Miten tietoja voi tarkastaa, muuttaa tai poistaa? 

Jos haluat tarkastaa asiasta vastaavan rekisterinpitäjän säilyttämät henkilötietosi tai muuttaa, 

korjata tai poistaa niitä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään (ks. jäljempänä kohta Yhteystiedot). 

Ilmoita tarkasti, mitä pyyntösi koskee.  

• Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

Kyselyn vastaajille annetaan kyselyn lopussa mahdollisuus ilmoittaa sähköpostiosoitteensa 

lisätutkimusta varten.  

Nämä henkilötiedot lisätään komission henkilöstön sisäisessä käytössä olevaan 

yhteystietoluetteloon, jonka perusteella vastaajiin voidaan ottaa myöhemmin yhteyttä 

komission verkkosivuihin liittyvän tutkimuksen yhteydessä. Nämä tiedot säilytetään vuoden 

ajan kyselyn vastausajan päättymisestä.  

• Yhteystiedot 

Jos haluat lisätietoja kyselystä, sen yhteydessä käsitellyistä tiedoista tai oikeuksistasi, voit 

ottaa yhteyttä kyselyn tukitiimiin, joka toimii rekisterinpitäjän alaisuudessa Euroopan 

komission viestintäpääosaston "Europa-sivusto" -yksikössä:  

Europa unit, DG Communication, European Commission    

Sähköposti:  EC webrationalisation   
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