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Oikeusasioista, kuluttaja-asioista
ja sukupuolten tasa-arvosta
vastaava komission jäsen

OIKEUS TULLA
UNOHDETUKSI:
Itävaltalainen
oikeustieteen opiskelija pyysi kaikkia
itseään koskevia tietoja, joita hänestä
säilytettiin verkkoyhteisöpalvelun
profiilissa. Sosiaalinen verkosto
lähetti hänelle 1 224 sivua.
Lähetykseen sisältyi valokuvia,
viestejä ja päivityksiä, jotka olivat
olleet hänen sivullaan monta vuotta
sitten; joitakin niistä hän oli luullut
poistaneensa. Opiskelija huomasi, että
sivusto on kerännyt hänestä paljon
enemmän tietoa kuin mitä hän oli
luullut ja että hänen poistamansa
tiedot olivat yhä tallella, vaikka
verkkoyhteisöpalveluilla ei ollut niille
mitään käyttöä.

MITÄ ONGELMIA LIITTYY
SOSIAALISIIN VERKOSTOIHIN?
Sosiaaliset verkostot ovat hyödyllinen
keino olla yhteydessä ystäviin,
perheenjäseniin ja työtovereihin, mutta
niiden käyttöön liittyy myös vaara, että
henkilötiedot, valokuvat ja kommentit
leviävät luultua laajemmalle. Joissakin

tapauksissa tällä voi olla taloudellisia,
psykologisia ja maineeseen liittyviä
seuraamuksia. Eurooppalaisten
suuri enemmistö (71 prosenttia)
on sitä mieltä, että henkilötietojen
antaminen on nykymaailmassa koko
ajan yleisempää. Kuitenkin samaan
aikaan useampi kuin kuusi kymmenestä
käyttäjästä sanoo, ettei luota lanka- tai
matkapuhelinoperaattoreihin, internetpalvelujen tarjoajiin (62 prosenttia)
tai verkkokauppoihin (63 prosenttia).
Käyttäjistä tuntuu, etteivät he kykene
täysin hallitsemaan, miten heidän
tietojaan käytetään.

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
Uusilla säännöillä lujitetaan oikeutta
tulla unohdetuksi. Silloin kun käyttäjä ei
enää halua, että hänen henkilötietojaan
käsitellään, ja kun käsittelyyn ei ole
peruteltua syytä, tiedot on poistettava
järjestelmästä. Rekisterinpitäjien
on todistettava, että heillä on tarve
säilyttää käyttäjän tiedot. Käyttäjän
ei puolestaan tarvitse todistaa, että
häntä koskevia tietoja ei tarvitse kerätä.
Palveluntarjoajien on noudatettava
oletusarvoisen tietosuojan periaatetta.
Se tarkoittaa, että suurimman
yksityisyyden suojan tarjoavat asetukset

Oikeusja kuluttajaasiat
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Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

Asenteet tietosuojaa kohtaan
»» Eurooppalaisista 71 % on sitä mieltä,
että henkilötietojen antaminen on
nykymaailmassa koko ajan yleisempää.
»» Tärkeimpiä syitä henkilötietojen antamiselle
ovat maksujen suorittaminen verkossa
(46 %), tavaran toimittaminen (44 %) ja
palvelun käyttö (36 %).
»» Enemmistö ihmisistä ei pidä siitä,
että internet-yhtiöt käyttävät
heidän henkilötietojaan mainonnan
kohdentamiseen.
»» Vain yksi viidestä vastaajasta sanoo
olevansa aina perillä siitä, millaisin
edellytyksin ja mihin tarkoituksiin hänen
verkossa antamiaan henkilötietoja voidaan
käyttää.
»» Vain neljä kymmenestä sähköisten
sosiaalisten verkostojen käyttäjistä ei ole
yrittänyt muuttaa yksityisyysasetuksiaan.
»» Niistä, jotka eivät ole muuttaneet
yksityisyysasetuksiaan, noin neljännes on
jättänyt sen tekemättä, koska luottaa siihen,
että sivuston asetukset ovat sopivat.
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ovat vakioasetuksina. Yritysten on
kerrottava käyttäjälle mahdollisimman
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla,
miten henkilötietoja käytetään, jolloin
käyttäjä voi itse päättää, mitä tietoja
hän haluaa antaa. Tässä voidaan
käyttää myös helposti ymmärrettäviä
vakiomuotoisia kuvakkeita.
Tietosuojauudistus helpottaa käyttäjän
mahdollisuuksia saada tutustua omiin
tietoihinsa ja siirtää henkilötietonsa
yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle.
Sen avulla voidaan myös varmistaa,
että silloin kun käyttäjät antavat
yritysten käyttää henkilötietojaan, he
antavat suostumuksensa selkeästi
ilmaisevalla toimella ja ovat tietoisia
siitä, että antavat suostumuksensa.
Näin käyttäjien on mahdollista
valvoa tietojaan, mikä edistää
luottamustaverkkoympäristöihin.

palveluihin on kuitenkin EU:n talouden
kasvun kannalta elintärkeää, sillä
teknologia-alan osuus Euroopan
kokonaistuottavuudesta on 20
prosenttia ja 40 prosenttia alaan
liittyvistä investoinneista.
Kun tietovirrat globalisoituvat ja
pilvipalvelut yleistyvät, vaarana on, että
ihmiset eivät enää pysty valvomaan,
mitä tietoja heistä on verkossa. Uudet
säännöt antavat ihmisille oikeuden
valvoa henkilötietojaan ja lisäävät
luottamusta sosiaaliseen mediaan ja
verkkokauppaan ja viestintään.

Tärkeimmät muutokset

HYÖDYT DIGITAALITALOUDELLE
Korkeatasoista tietosuojaa
tarvitaan, jotta voitaisiin parantaa
luottamusta online-palveluihin
ja ylipäätään digitaalitalouteen.
Huoli yksityisyydensuojasta on
suurimpia syitä siihen, että ihmiset
eivät osta tavaroita ja palveluita
verkosta. Ihmisten luottamus online-

»» Lujitetaan ”oikeutta tulla unohdetuksi”, jotta ihmiset voivat helpommin hallita
riskejä, jotka liittyvät tietosuojaan verkkoympäristössä. Jos ihmiset haluavat,
että heidän tietojaan ei enää käsitellä, ja jos tietojen säilyttämiseen ei ole
perusteltua syytä, tiedot poistetaan. Sääntöjen tarkoituksena on lisätä ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena ei ole pyyhkiä pois menneitä tapahtumia
eikä kirjoittaa historia uudelleen tai rajoittaa lehdistön vapautta.
»» Taataan helppo pääsy omiin tietoihin.
»» Vahvistetaan yksittäisten käyttäjien oikeus siirtää henkilötietonsa vapaasti yhdeltä
palveluntarjoajalta toiselle.
»» Varmistetaan, että käyttäjä antaa suostumuksensa esittämällä suostumuksen
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla suostumusta selkeästi ilmaisevan toimen
silloin, kun suostumusta käytetään tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana.

Lisätietoja komission
tietosuojasivuilla:

»» Lisätään tietojen käsittelijöiden vastuuta ja tilivelvollisuutta velvoittamalla
yritykset nimittämään tietosuojavastaava silloin kun niiden keskeisiin toimintoihin
kuuluu henkilötietojen laajamittainen käsittely ja ottamalla käyttöön oletusarvoisen
tietosuojan ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatteet, jotta voidaan taata, että
jo tavaroiden ja palvelujen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon asianmukaiset
tietosuoja-asetukset ja tietosuojatakeet.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm tai
Europe Direct - palvelusta:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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