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

Pilvipalvelut tarkoittavat,
että tietojen käsittely
voi tapahtua Beijingissä,
tallennus Bostonissa ja
käyttö Budapestissä. Digitaaliaikana
tietoja siirretään rutiininomaisesti niin EU:n
jäsenvaltioiden välillä kuin EU:n ulkopuolisiin
maihinkin. Kaikissa maissa ei kuitenkaan ole
samantasoista henkilötietojen suojaa.
Yrityksiä koskevat sitovat säännöt ovat
tehokas keino suojata henkilötietoja, joita
siirretään EU:n ulkopuolelle tai käsitellään
EU:n ulkopuolisissa maissa. Yritykset voivat
noudattaa sääntöjä vapaaehtoisesti, ja
niitä voidaan soveltaa samaan konserniin
kuuluvien yritysten välisiin tiedonsiirtoihin.
Tällä hetkellä yrityksiä koskevien sitovien
sääntöjen on oltava vähintään kolmen
tietosuojaviranomaisen vahvistamat, jotta ne
katsotaan hyväksytyiksi.
Uusi yleinen tietosuoja-asetus
yksinkertaistaa yrityksiä koskevia sitovia
sääntöjä ja keventää hyväksyntämenettelyä,
sillä säännöt hyväksyy useiden
tietosuojaviranomaisten sijasta yksi ainoa
viranomainen.
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Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

MIKSI KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ ON TÄRKEÄÄ?
Henkilötietoja siirretään yhä enemmän
virtuaalisten ja maantieteellisten rajojen
yli, ja niitä säilytetään palvelimilla,
joita voi olla monissa eri maissa niin
EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin. Tämä
on pilvipalvelujen olennainen piirre.
Tiedonsiirtojen globaalin luonteen vuoksi
yksityishenkilöiden tietosuojaoikeuksia
on vahvistettava kansainvälisesti.
Tämä edellyttää vahvoja periaatteita
rekisteröityjen tietojen suojelemiseksi.
Tavoitteena on helpottaa henkilötietojen
kulkua rajojen yli ja varmistaa samalla
tietosuojan korkea ja yhdenmukainen
taso ilman porsaanreikiä tai tarpeetonta
monimutkaisuutta.

EU:N TIETOSUOJAUUDISTUKSEN
TARKOITUS
Uudella yleisellä tietosuoja-asetuksella
etsitään ratkaisuja näihin haasteisiin
ottamalla käyttöön järjestelmä, jolla
varmistetaan, että EU:ssa sovellettava
henkilötietojen suojan taso säilyy sen
jälkeen, kun tiedot on siirretty EU:n
ulkopuolelle. Siinä on selkeät säännöt,
joilla määritetään, sovelletaanko EU:n
lainsäädäntöä yrityksiin tai järjestöihin,

Oikeusja kuluttajaasiat

Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» Puolet kaikista eurooppalaisista
internetin käyttäjistä pelkää joutuvansa
henkilötietojensa väärinkäytön vuoksi
petoksen uhriksi. (50 %).
»» Alle kolmannes eurooppalaisista
luottaa puhelinyhtiöihin ja internetpalvelujen tarjoajiin (33 %), ja alle
neljännes luottaa verkkoyrityksiin, kuten
hakukoneiden, verkkoyhteisöpalvelujen ja
sähköpostipalvelujen tarjoajiin (24 %).
»» Lähes kaikki eurooppalaiset ovat sitä
mieltä, että tietosuojaoikeuksien tulisi olla
samat kaikkialla EU:ssa riippumatta siitä,
mihin maahan palvelua tarjoava yritys on
sijoittunut (89 %).

Erityiseurobarometri
431 tietosuojasta,
kesäkuu 2015

joiden kotipaikka on EU:n ulkopuolella.
Säännöissä selvennetään erityisesti,
että EU:n sääntöjä on sovellettava, jos
järjestön toimintaan kuuluu tavaroiden
tai palvelujen tarjoaminen EU:ssa
asuville rekisteröidyille tai näiden
käyttäytymisen seuranta. Uutena
menettelynä sovelletaan päätöstä
kolmansien maiden tietosuojan
riittävyydestä, jolla voidaan varmistaa
vapaa tiedonkulku EU:n jäsenvaltioiden
ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.
Tietosuojan tason riittävyyttä koskevalla
päätöksellä tunnustetaan, että EU:n
ulkopuolinen maa takaa kansallisessa
lainsäädännössään tai kansainvälisin
sitoumuksin tietosuojan riittävän tason.
Tietosuojan tason riittävyyttä koskevat
päätökset tehdään EU:n tasolla erikseen
määriteltyjen kriteerien perusteella,
myös silloin, kun käsittely liittyy
poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen.
Maailmanlaajuisesti toimivat yritykset
hyötyvät yrityksiä koskevien sitovien
sääntöjen käyttöä koskevista selkeistä
ja erikseen määritetyistä säännöistä.
Ne hyötyvät myös siitä, että
etukäteishyväksyntää ei enää tarvita
silloin kun tiedonsiirtoon sovelletaan
hyväksyttyjä yrityksiä sitovia
sääntöjä tai mallisopimuslausekkeita.
Asetuksella edistetään komission,
Euroopan tietosuojaviranomaisten
ja EU:n ulkopuolisten viranomaisten

välisen kansainvälisen yhteistyön
tehostamista tietosuojalainsäädännön
täytäntöönpanossa antamalla tutkintaapua, vaihtamalla tietoja ja siirtämällä
valituksia.
Asetuksella edistetään
maailmanlaajuisten standardien
käyttöä ja varmistetaan näin Euroopan
johtoasema tietosuoja-alalla kaikkialla
maailmassa.

Myös EU:n ulkopuolelle siirrettävät
tiedot olisi suojattava. Korkeatasoiseen
tietosuojaan sitoutuneille yrityksille
olisi annettava yksinkertaiset
välineet oikeutettujen tiedonsiirtojen
helpottamiseksi. Yhteistyö kolmansien
osapuolten kanssa auttaa varmistamaan,
että eurooppalaisten henkilötiedot ovat
turvassa kaikkialla maailmassa.

UUDEN ASETUKSEN EDUT
Asetuksella varmistetaan EU:n
kansalaisten tietojen suoja kaikkialla
maailmassa, mistä on hyötyä
yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden
kanssa. Tämä lisää kansainvälistä
luottamusta yksilöiden henkilötietojen
suojaan tietojen tallennuspaikasta
riippumatta. Tämä puolestaan tarjoaa
kasvumahdollisuuksia EU:n yrityksille.
EU:n tietosuojanormeja on sovellettava
siitä riippumatta, missä EU:ssa asuvia
rekisteröityjä koskevia tietoja käsitellään.

Tärkeimmät muutokset

»» Selkeät säännöt, joilla määritetään, sovelletaanko EU:n lainsäädäntöä EU:n
ulkopuolella oleviin rekisterinpitäjiin. Säännöissä selvennetään erityisesti, että EU:n
sääntöjä on sovellettava, jos rekisterinpitäjän toimintaan kuuluu tavaroiden tai
palvelujen tarjoaminen EU:ssa asuville rekisteröidyille tai näiden käyttäytymisen
seuranta.
»» Tietosuojan tason riittävyyttä koskevia päätöksiä kevennetään siten, että
varmistetaan tietojen vapaa liikkuvuus EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten
maiden välillä. Päätökset tehdään EU:n tasolla erikseen määriteltyjen kriteerien
perusteella, myös silloin, kun käsittely liittyy poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen.

Lisätietoja komission
tietosuojasivuilla:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm tai

»» Oikeutettuja tiedonsiirtoja helpotetaan ja kevennetään lujittamalla ja
yksinkertaistamalla kansainvälisiä siirtoja koskevia sääntöjä, erityisesti

Europe Direct - palvelusta:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» keventämällä menettelyjä ja laajentamalla esimerkiksi yritystä koskevien sitovien
sääntöjen käyttöä siten, että niitä voidaan soveltaa henkilötietojen käsittelijöihin
ja yritysryhmiin ja ottaa paremmin huomioon tietojenkäsittelytoimiin osallistuvien
toimijoiden kasvava määrä erityisesti pilvipalvelujen alalla.
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