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

Huhtikuussa 2011 suuren
luokan tietoturvaloukkaus
teknologiayrityksessä
vaaransi 77 miljoonan
asiakkaan tilit: nimet, sähköpostija postiosoitteet, syntymäajat,
salasanat ja kirjautumistiedot,
hankintahistorian ja luottokorttitiedot.
Kului melkein viikko, ennen kuin
yritys myönsi tietoturvaloukkauksen
ja tiedotti asiasta asiakkaille,
joihin loukkaus oli vaikuttanut.
Tuottoisin hetki varastettuja tietoja
käyttäville rikollisille on välittömästi
varkauden jälkeen ennen kuin
asiakkaille on ilmoitettu asiasta ja
heillä on ollut mahdollisuus ryhtyä
ennaltaehkäiseviin toimiin.

IHMISTEN HENKILÖTIETOJA ON
SUOJATTAVA PAREMMIN
Nykyisten tietosuojasääntöjen
käyttöönoton jälkeen kuluneiden 21
vuoden aikana uudet viestintätavat,
kuten internetin sosiaaliset verkostot,
ovat perusteellisesti muuttaneet tapaa,
jolla ihmiset jakavat henkilökohtaista
tietoa. Pilvipalvelut taas tarkoittavat,
että enemmän tietoja tallennetaan

etäpalvelinfarmeille henkilökohtaisten
tietokoneiden sijaan. Internetiä käyttää
nykyään päivittäin 250 miljoonaa
ihmistä Euroopassa. Tässä nopeasti
muuttuvassa ympäristössä ihmisten
on pystyttävä valvomaan tehokkaasti
henkilötietojaan. Tämä on EU:ssa
jokaisen perusoikeus, jota on suojeltava.

TIETOSUOJAUUDISTUKSEN
SISÄLTÖ
usi yleinen tietosuoja-asetus takaa,
että saat selkeää ja ymmärrettävää
tietoa, kun henkilötietojasi käsitellään.
Aina kun suostumustasi tarvitaan,
sinua on pyydettävä antamaan se
selkeästi suostumusta ilmaisevalla
toimella, ennen kuin yritys saa käsitellä
henkilötietojasi. Uudet säännöt
vahvistavat myös yksilöiden oikeutta
tulla unohdetuksi, mikä tarkoittaa,
että jos et enää halua henkilötietojasi
käsiteltävän eikä yrityksellä ole
perusteltua syytä säilyttää niitä, tiedot
poistetaan.
Uusi asetus takaa myös, että
voit vapaasti ja helposti tutustua
henkilötietoihisi, minkä ansiosta voit
helpommin

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

Asenteet tietosuojaa kohtaan
»» Eurooppalaisista 71 prosenttia katsoo, ettei
heillä ole muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa
henkilötietoja, jos he haluavat saada
tuotteita tai palveluita.
»» Puolet eurooppalaisista internetin
käyttäjistä on huolissaan siitä, että
he voivat joutua petoksen uhriksi
henkilötietojensa väärinkäytön takia. Noin
seitsemän kymmenestä on huolissaan
siitä, että heidän tietojaan käytetään eri
tarkoitukseen kuin mihin ne kerättiin.
»» Lähes kaikki eurooppalaiset haluaisivat,
että heille ilmoitettaisiin, jos heidän
tietojaan häviäisi tai varastettaisiin.
»» Ainoastaan reilu kolmannes
eurooppalaisista tietää kansallisesta
viranomaisesta, joka vastaa heidän
henkilötietoihin liittyvien oikeuksiensa
suojelemisesta (37 %).
»» Vain 15 prosenttia katsoo voivansa valvoa
täydellisesti verkossa antamiaan tietoja;
joka kolmas (31 %) katsoo, ettei heillä ole
lainkaan mahdollisuuksia valvoa niitä.
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nähdä, mitä henkilötietoja yritykset
ja viranomaiset sinusta säilyttävät, ja
voit helpommin siirtää henkilötietojasi
palveluntarjoajien välillä – niin kutsuttu
tietojen siirrettävyyden periaate.
Uudistuksen myötä organisaatioiden
on ilmoitettava sekä rekisteröidyille
että asiaankuuluvalle
tietosuojaviranomaiselle ilman
aiheetonta viivytystä, mahdollisuuksien
mukaan 72 tunnin kuluessa, jos tietoja
vahingossa tai lainvastaisesti tuhotaan,
häviää, muutetaan, käytetään tai
luovutetaan luvatta sivullisille, mikäli
rekisteröidyn oikeuksiin kohdistuu riskejä.

UUDEN ASETUKSEN EDUT
Paremmat tietosuojasäännöt
tarkoittavat, että voit luottaa paremmin
siihen, että henkilötietojasi käsitellään
asianmukaisesti, etenkin verkossa.
Vahvemmat tietosuojasäännöt auttavat
lisäämään luottamusta verkkopalveluihin,
niin että voit käyttää uusia teknologioita
luottavaisemmin ja siten hyödyntää
täysimääräisesti sisämarkkinoiden etuja.
Tietojen vapaata liikkuvuutta koskevat
uudet, selkeät ja vankat säännöt auttavat
myös yrityksiä kasvamaan tietosuojalle
suotuisassa toimintaympäristössä, joka
edistää innovatiivisten palvelujen ja
tuotteiden kysyntää.

Sisäänrakennetusta tietosuojasta
ja oletusarvoisesta tietosuojasta
tulee myös EU:n tietosuojasääntöjen
olennaisia periaatteita. Tämä tarkoittaa,
että tietosuojatakeet olisi sisällytettävä
tuotteisiin ja palveluihin niiden
kehittämisen alusta alkaen ja että
yksityisyyttä suojaavien

Tärkeimmät muutokset
»» ’Oikeus tulla unohdetuksi’ auttaa sinua hallitsemaan tietosuojariskejä verkossa.
Kun et enää halua, että tietojasi käsitellään, eikä tietojen säilyttämiselle
ole perusteltua syytä, tiedot poistetaan. Säännöissä on kyse yksilöiden
voimaannuttamisesta, ei menneiden tapahtumien hävittämisestä, historian
kirjoittamisesta uudelleen tai lehdistönvapauden rajoittamisesta.

oletusasetusten olisi oltava yleinen
käytäntö esimerkiksi sosiaalisissa
verkostoissa. Nämä säännöt vahvistavat
yksilön oikeuksia käytännöllisellä tavalla.

»» Helpompi pääsy omiin henkilötietoihisi.
»» Oikeus siirtää henkilötietoja yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle.

Komissio ja kansalliset
tietosuojaviranomaiset tiedottavat
näistä oikeuksista ja siitä, miten niitä
voidaan käyttää tehokkaimmin.

»» Kun suostumustasi tarvitaan, sinua on pyydettävä antamaan se selkeästi
suostumusta ilmaisevalla toimella.
»» Enemmän avoimuutta tietojesi käsittelyssä, helposti ymmärrettävää tietoa,
erityisesti lapsille.
»» Yritysten ja organisaatioiden on tiedotettava sinulle tietoturvaloukkauksista, joilla
voi olla sinulle haitallisia vaikutuksia, ilman aiheetonta viivytystä. Niiden on myös
ilmoitettava asiasta asiaankuuluville tietosuojaviranomaisille.

Lisätietoja komission
tietosuojasivuilla:

»» Tietosuojaoikeuksien parempi täytäntöönpano parannettujen hallinnollisten ja
oikeudellisten suojakeinojen ansiosta rikkomistapauksissa.

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

»» Enemmän vastuuta ja tilivelvollisuutta henkilötietojen käsittelijöille
tietosuojariskien arvioinnin, tietosuojavastaavien sekä sisäänrakennetun
tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden myötä.
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