EU:n tietosuojauudistus:

paremmat tietosuojaoikeudet Euroopan kansalaisille

Euroopassa 250 miljoonaa ihmistä käyttää nykyisin internetiä joka päivä. Jaamme yhä enemmän
henkilötietojamme – niin verkkopankeissa, verkkokaupoissa, sosiaalisessa mediassa kuin viranomaisten
kanssa asioidessammekin.
Oikeus henkilötietojen suojaan on turvaamisen arvoinen asia.
Mahdollisia riskejä on useita, esimerkiksi tietojen luvaton luovuttaminen,
identiteettivarkaus tai väärinkäytökset verkossa. Henkilötietojen suoja on
EU:ssa kaikkien perusoikeus.
Uudet tietosuojaa koskevat säännöt tulevat voimaan 25. toukokuuta 2018
alkaen. Niiden avulla saat henkilötietosi paremmin hallintaasi ja pystyt
parantamaan turvallisuuttasi niin verkossa kuin verkon ulkopuolellakin.

Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?
Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön
liittyvät tiedot. Esimerkiksi nimi, sukunimi, kotiosoite,
sähköpostiosoite, sijaintitiedot.
(Lisätietoja: asetuksen artikla 4 (1))

UUDET OIKEUTESI:
> Oikeus saada selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja siitä, kuka
käsittelee tietojasi, mitä tietoja käsitellään ja miksi.
(asetuksen artiklat 12–14)

> O ikeus saada nähtäväksesi henkilötiedot, joita
organisaatiolla on sinusta.
(asetuksen artikla 15)

> O ikeus py ytää palveluntarjoajaa
s iir t ä m ä ä n h e n k il ö t i e t o s i t o i s e l l e
palveluntarjoajalle esim. siirryttäessä toiseen sosiaalisen
verkostoon internetissä tai vaihdettaessa pilvipalveluntarjoajaa.
(asetuksen artikla 20)

>>

> Oikeus tulla unohdetuksi. Yksilö voi pyytää henkilötietojensa poistamista,
jos hän ei enää halua, että niitä käsitellään eikä yrityksellä ole perusteltua syytä
säilyttää niitä. Jos hän esimerkiksi kirjoittaa nimensä hakukoneeseen ja löytää
hakutuloksista vanhaa ja jo maksettua velkaansa koskevan vanhan lehtiartikkelin,
hän voi pyytää hakukonetta poistamaan linkit kyseiseen artikkeliin.
(asetuksen 17 artikla)

> Kun yritykset tarvitsevat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn,
niiden on pyydettävä suostumusta sinulta ja ilmaistava selkeästi, miten
henkilötietojasi käytetään. Sinun on ilmaistava suostumuksesi yksiselitteisesti
suostumusta ilmaisevalla toimella. Näin yritykset eivät pysty piiloutumaan pitkien
ja koukeroisten ehtojen taakse, joita et koskaan lue.
(asetuksen artiklat 4 (11) ja 7)

> Jos henkilön tietoja häviää tai varastetaan ja jos tästä voisi olla

hänelle haittaa, tietoturvaloukkauksen aiheuttaneen yrityksen on ilmoitettava asiasta
viipymättä sekä henkilölle itselleen että toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.
Jos yritys ei toimi näin, sille voidaan määrätä sakkoja.
(asetuksen 33 ja 34 artikla)

> Parempaa turvaa lapsille verkossa. Lapset eivät ole välttämättä

tietoisia tietojen jakamisen riskeistä ja seurauksista eivätkä tunne niin hyvin
oikeuksiaan. Siksi lapsille suunnattua tietoa on mukautettava niin, että se on helposti
saatavilla selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.
(asetuksen artikla 8)

> Epäiletkö, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu? Voit ottaa yhteyttä organisaatioon, joka
säilyttää tietojasi. Voit myös aina tehdä valituksen oman maasi tietosuojaviranomaiselle tai kääntyä tuomioistuimen
puoleen. Tietosuojaviranomainen voi määrätä organisaatioille erilaisia seuraamuksia, kuten kieltää tietojenkäsittelyn
väliaikaisesti tai pysyvästi tai määrätä sakon.

Jos olet kärsinyt vahinkoja, voit myös hakea korvausta ryhtymällä oikeustoimiin organisaatiota vastaan tai pyytää
tietosuoja-alalla toimivaa kansalaisjärjestöä edustamaan sinua.
Ota yhteyttä oman maasi tietosuojaviranomaiseen https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fi
LISÄTIETOJA UUSIEN TIETOSUOJASÄÄNTÖJEN MUKAISISTA OIKEUKSISTASI SAAT VERKKO-OHJEISTAMME
OSOITTEESSA
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