EUROOPAN KOMISSIO

HENKILÖTIETOJEN SUOJA
Tämä tietosuojaseloste sisältää
henkilötietojen käsittelyä ja suojaa koskevia tietoja.

Tietojen käsittelyn konteksti: Oikeussubjektit ja pankkitilitiedot
Rekisterinpitäjä: BUDG.DGA1.C1
Rekisteriviite: DPR-EC-00301.1
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1. Johdanto
Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja
kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja noudattaen
luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o
45/2001 kumoamisesta) 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EU) 2018/1725.
Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja kerätään, miten kaikkia luovutettuja
henkilötietoja käsitellään ja suojataan, miten niitä käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on
henkilötietojensa suhteen. Se sisältää myös oikeuksien käytöstä vastaavan rekisterinpitäjän,
tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.
Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat budjettipääosaston (PO BUDG) DGA1-linjan C1-yksikön
suorittamaa tietojenkäsittelytehtävää ”Oikeussubjektit ja pankkitilitiedot”.
2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?
Tietojen käsittelyn tarkoitus: Euroopan komissio ja valtuutettu budjettipääosasto (PO BUDG)
sekä erityisesti sen yksikkö C1, oikeussubjektit ja pankkitilitiedot, keräävät ja käyttävät
henkilötietoja validoidakseen niiden oikeudellisen olemassaolon ja varmistaakseen, että
järjestelmässä ei ole kaksinkertaisia tietoja.
Kaikki komission yksiköiden ja ulkoisten tahojen suorittamat rahoitus- ja sopimustoimet, joissa
käytetään Euroopan komission varainhoidon keskusjärjestelmää (ABAC), edellyttävät
oikeussubjektirekisteritietueen tunnistamista. Komissio kerää myös pankkitileihin liittyviä
tietoja maksujen suorittamista varten.
Lisäksi varainhoidon avoimuuden järjestelmä -hakukone lisää Euroopan komission tekemien
sitoumuksien läpinäkyvyyttä. Näissä tapauksissa julkaistaan ainoastaan myönnetyn rahoituksen
ja tehdyn sopimuksen nimi, alue ja määrä (jos summa on yli 15 000 euroa eikä kuulu seuraaviin
menoluokkiin: apurahat, apua eniten tarvitseville luonnollisille henkilöille maksettava suora tuki,
tutkimus- ja kehittämisasiantuntijoille maksettavat palkkiot, asiantuntijoiden matka- ja
oleskelukulujen korvaukset, henkilöstöön liittyvät menot).
On huomattava, että budjettipääosasto on myös yhteisrekisterinpitäjä sen tahon kanssa, johon
rekisteröity on ollut yhteydessä ja joka henkilötiedot on kerännyt.
3. Millä oikeudellisilla perusteilla ja oikeusperustalla henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietoja käsitellään, koska käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi (5 artiklan 1 kohdan b alakohta).
Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18 päivänä heinäkuuta
2018 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 eli
varainhoitoasetuksessa ja erityisesti sen 86 artiklassa säädetään tilinpitäjän toimivaltuuksista ja
tehtävistä, jotka liittyvät oikeussubjektilomakkeiden luomiseen ja hallinnointiin sekä
asiakirjatodisteiden säilyttämiseen. Nämä lomakkeet ja asiakirjat sisältävät maksujen hyvää ja
lainmukaista hallinnointia ja varojen takaisinperintää varten tarvittavat henkilötiedot.
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Henkilötietojen käsittely on tarpeen myös sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa
rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (5 artiklan 1 kohdan c alakohta).
Jos käsittelyä ei tehdä, rekisteröidyn kanssa ei voida tehdä sopimuksia, rekisteröidyn hyväksi ei
voida tehdä rahoituspäätöksiä eikä kyseisten sopimusten/päätösten asianmukaista
täytäntöönpanoa voida valvoa.
4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
Tietojen käsittelemiseksi rekisterinpitäjä eli budjettipääosaston yksikkö C1 kerää seuraavanlaisia
henkilötietoja:
• Oikeussubjektilomakkeessa annetut tiedot
asiakirjatodisteet (esim. henkilöllisyystodistus).

sekä

rekisteröidyn

toimittamat

• Tilitietolomakkeessa annetut tiedot sekä rekisteröidyn toimittamat asiakirjatodisteet (eli
tiliote).
5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?
Rekisterinpitäjä eli budjettipääosaston yksikkö C1 säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se
on tarpeen tietojen keruun tai käsittelyn tarkoituksen kannalta, eli
•

muihin luonnollisiin henkilöihin kuin komission henkilöstöön liittyviä tietoja enintään
10 vuotta viimeisen transaktion jälkeen

•

komission henkilöstön tietojen osalta enintään 100 vuotta syntymäajasta
(toimihenkilöiden työsopimuksen päättymisen tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen
esitettävien pyyntöjen varalta).

6. Miten henkilötietoja suojataan?
Kaikki henkilötiedot tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Tietoja käsitellään viestintäja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 annetun
komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.
Henkilötietojen suojaamiseksi komissio on ottanut käyttöön useita teknisiä ja hallinnollisia
toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja
pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä
otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne.
Hallinnollisiin toimenpiteisiin kuuluu sen varmistaminen, että henkilötietoihin on pääsy vain
valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada ne tietoonsa käsittelyä varten.
7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?
Pääsy henkilötietoihin annetaan tietojen käsittelystä vastuussa olevalle komission henkilöstölle
ja tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetulle henkilöstölle. Nämä työntekijät noudattavat
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä ja tarvittaessa myös muita salassapitosopimuksia.
Kaikki valtuutetut henkilöt komissiossa, Euroopan ulkosuhdehallinnossa ja komission neuvoaantavissa elimissä sekä tulojen ja menojen hyväksyjät ja ulkopuoliset tahot, jotka käyttävät
ABAC-järjestelmää ja vastaavat taloudellisista asioista ja tilinpidosta, voivat tiedonsaantitarpeen
perusteella saada henkilötiedot käyttöönsä. Henkilötietoja voidaan lähettää myös sisäisen
tarkastuksen yksikölle, tilintarkastustuomioistuimelle, taloudellisten väärinkäytösten
tutkintaelimelle, petostentorjuntavirastolle ja muille tarkastuksista ja tutkimuksista vastaaville
elimille tai yksiköille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää pankeille ja muille rahoituslaitoksille sopimuksissa
määriteltyjen maksujen suorittamista varten. Pyydettäessä maksua pankkitililtä, joka ei sijaitse
Euroopan talousalueella, henkilötiedot siirretään kolmannen maan pankkilaitoksille asetuksen
(EU) 2018/1725 mukaisesti. Siirto perustuisi erityisesti tietosuojan riittävyyttä koskevaan
päätökseen (47 artikla) ja sen puuttuessa asianmukaisiin suojatoimiin (48 artikla) tai
poikkeuksiin (50 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta).
Rajoitettu määrä suoraan hallinnoitavia edunsaajia koskevia tietoja on yleisön nähtävillä
varainhoidon avoimuuden järjestelmän verkkosivustolla Europa-palvelimella. Tietoja annetaan
vain tietyistä yli 15 000 euron sitoumuksista ja maksuista. Näissä tapauksissa julkaistaan
ainoastaan nimi, alue ja myönnetyn rahoituksen määrä.
8. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja miten niiden noudattamista valvotaan?
Asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaisesti rekisteröidyllä on tiettyjä
oikeuksia, erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista niitä, jos ne ovat
paikkansapitämättömiä tai puutteellisia. Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus poistaa
henkilötiedot, rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen.
Näitä oikeuksia on mahdollista käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatapauksissa
tietosuojavastaavaan. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun voi ottaa tarvittaessa yhteyttä.
Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 9.
Yhteen tai useampaan käsittelytoimeen liittyvässä oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössä
rekisteröidyn tulee antaa kuvaus niistä (eli rekisteriviite tai -viitteet jäljempänä kohdassa 10
täsmennetyllä tavalla).
9. Yhteystiedot
-

Rekisterinpitäjä

Jos rekisteröity haluaa käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, esittää
huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita tai tehdä kantelun henkilötietojen keräämisestä tai
käytöstä, pyydämme ottamaan yhteyttä yhteisrekisterinpitäjään, eli siihen Euroopan unionin
toimielimen tai viraston osastoon, jolle rekisteröity on luovuttanut tietonsa ja joka vastaa niiden
keräämisestä ja toimittamisesta budjettipääosastolle.
Rekisterinpitäjään eli Euroopan komissioon ja valtuutettuun budjettipääosastoon (PO BUDG) ja
erityisesti sen yksikköön C1, oikeussubjektit ja pankkitilitiedot, voi ottaa yhteyttä myös
yhteydenottosivumme kautta (https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_fi).
-

Komission tietosuojavastaava

Rekisteröity
voi
ottaa
yhteyttä
tietosuojavastaavaan
(DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen
henkilötietojen käsittelyyn.
-

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Rekisteröidyllä
on
oikeus
kääntyä
Euroopan
tietosuojavaltuutetun
puoleen
(edps@edps.europa.eu) ja tehdä kantelu, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän suorittama
henkilötietojen käsittely on johtanut asetuksen (EU) N:o 2018/1725 mukaisten oikeuksien
loukkaamiseen.
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10. Lisätietoja
Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä komission kaikista henkilötietojen
käsittelyistä, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu tietosuojavastaavalle. Rekisteriin voi
tutustua osoitteessa https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standardsand-principles/transparency/data-processing-register_fi.
Tämä nimenomainen käsittelytoimi on kirjattu tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin
seuraavalla viitteellä: DPR-EC-00301.

