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Facebookia ja Cambridge Analyticaa koskevat paljastukset osoittavat, että EU valitsi oikein
ehdottaessaan ja toteuttaessaan perusteellista tietosuojauudistusta yleisen tietosuoja-asetuksen
muodossa.
Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen. Se tuo mukanaan useita
parannuksia tietosuojaloukkausten käsittelyyn tulevaisuudessa:

KIELELLINEN SELKEYS
TÄNÄÄN

HUOMENNA

Yritysten tietosuojaselosteet ovat usein pitkiä ja
vaikeaselkoisia.

Tietosuojaselosteet on laadittava selkeällä ja
yksinkertaisella kielellä.

KÄYTTÄJÄN SUOSTUMUS
TÄNÄÄN
Yritykset toisinaan olettavat, että käyttäjän
hiljaisuus tarkoittaa suostumusta tietojen
käsittelyyn. Suostumusta koskeva pyyntö
saattaa myös on piilossa pitkissä ja juridisissa
käyttöehdoissa, joita kukaan ei lue.

HUOMENNA
Käyttäjän on annettava selkeästi
suostumuksensa ennen kuin yritys voi käyttää
hänen tietojaan. Hiljaisuus ei tarkoita suostumusta.
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ENEMMÄN AVOIMUUTTA
TÄNÄÄN

HUOMENNA

Käyttäjälle ei välttämättä ilmoiteta, kun hänen
tietojaan siirretään unionin ulkopuolelle.

Yritysten on ilmoitettava käyttäjälle selvästi
tällaisista siirroista.

Toisinaan yritykset keräävät ja käsittelevät
henkilötietoja muussa tarkoituksessa kuin ne ovat
alun perin ilmoittaneet mutta eivät kerro tästä
käyttäjälle.

Yritykset voivat kerätä ja käsitellä tietoja
ainoastaan tarkasti määriteltyä tarkoitusta
varten. Niiden on ilmoitettava käyttäjälle uusista
käsittelyn tarkoituksista.

Yritykset käyttävät henkilötietoihin perustuvia
algoritmeja tehdessään käyttäjää koskevia
päätöksiä (esim. lainanhaun yhteydessä), eikä
käyttäjä useinkaan tiedä tätä.

Yritysten on ilmoitettava käyttäjälle, onko
päätös tehty automaattisesti, ja annettava
mahdollisuus riitauttaa se.
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VAHVEMMAT OIKEUDET
TÄNÄÄN

HUOMENNA

Yritykset eivät aina ilmoita käyttäjille, jos
tietosuojaa on loukattu ja esimerkiksi tietoja
varastettu.

Yritysten on viipymättä ilmoitettava käyttäjille
haitallisesta tietoturvaloukkauksesta.

Käyttäjä ei useinkaan voi siirtää tietojaan
yrityksestä kilpailevalle palveluntarjoajalle.

Käyttäjä voi siirtää tietonsa esimerkiksi toiseen
sosiaalisen median palveluun.

Käyttäjän voi olla vaikea saada jäljennöstä
tiedoista, joita yrityksellä on hänestä.

Käyttäjällä pitää olla pääsy yrityksen hallussa
oleviin henkilötietoihinsa, ja hänellä on oikeus saada
niistä jäljennös.

Käyttäjän voi olla vaikea saada tietonsa poistetuiksi.

Käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi (oikeus
saada tietonsa poistetuiksi) ja siihen liittyvät
suojatoimet.

TEHOKKAAMPI TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA
TÄNÄÄN

HUOMENNA

Tietosuojaviranomaisilla on vähän keinoja ja
valtuuksia yhteistyöhön.

Euroopan tietosuojaneuvostossa ovat
edustettuina kaikkien 28 jäsenvaltion
tietosuojaviranomaiset. Jos sama asia koskee useita
EU-maita, tietosuojaneuvosto voi antaa ohjeita ja
tulkintoja sekä tehdä sitovia päätöksiä.

Viranomaiset eivät voi määrätä kuin korkeintaan
vähäisiä sakkoja, jos yritys rikkoo sääntöjä.

Kaikilla 28 tietosuojaviranomaisella on
yhdenmukaiset valtuudet, ja ne voivat määrätä
yrityksille sakkoja enintään 20 miljoonaa euroa
tai 4 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta
liikevaihdosta.

Tietosuojasääntöjen uudistusta koskevat Euroopan komission verkko-ohjeet ovat saatavilla kaikilla EU:n
virallisilla kielillä seuraavassa osoitteessa:

europa.eu/dataprotection
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