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

PALVELUNTARJOAJAN
VAIHTAMINEN – MITEN
TIETOJEN SIIRTÄMINEN
JÄRJESTELMÄSTÄ
TOISEEN TOIMII?
Sosiaalinen media ja kuvien
jakaminen verkkosivuilla tarjoavat
kansalaisille mahdollisuuden
varastoida satoja kuvia,
henkilökohtaisia viestejä ja
yhteystietoja. Jos esimerkiksi
kuvanjakosivustolle kuvia ladannut
henkilö haluaa käyttää toista
palveluntarjoajaa, hän voi siirtää
kaikki kuvat esteettä ja menettämättä
niitä. Maailmassa, jossa tekniikka
kehittyy jatkuvasti, käyttäjiä ei pidä
sitoa yhteen palveluntarjoajaan
vain koska tietojen siirtäminen olisi
hankalaa. Se haittaa kilpailua ja
vähentää valinnanvaraa.

DIGITAALISEN YMPÄRISTÖN
HAASTEET TIETOSUOJAN
KANNALTA

Tekniikan nopea kehitys ja globalisaatio
ovat muuttaneet perusteellisesti
sitä, missä määrin henkilötietoja
kerätään, arvioidaan, käytetään ja
siirretään. On monta hyvää syytä
tarkistaa ja parantaa nykyisiä sääntöjä,
jotka hyväksyttiin vuonna 1995:
tiedonsiirtojen yhä globaalimpi luonne
– henkilötietoja kerätään, siirretään ja
vaihdetaan valtavia määriä maanosasta
toiseen ja ympäri maapallon
millisekunneissa – sekä pilvipalvelujen
yleistyminen. Erityisesti pilvipalvelujen
käyttö –henkilöt etäkäyttävät
tietotekniikkaresursseja sen sijaan
että hankkisivat sellaisia omalle
koneelleen – muodostaa uusia haasteita
tietosuojaviranomaisille, koska tietoja
voidaan hetkessä siirtää – ja niitä
siirretäänkin – oikeudenkäyttöalueelta
toiselle, myös EU:n ulkopuolelle.
Tietosuojan jatkuvuuden
varmistamiseksi säännöissä on otettava
huomioon tekniikan kehitys.

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

Asenteet tietosuojaa kohtaan
»» Suurin osa eurooppalaisista (71 %)
on edelleen sitä mieltä, että jatkuvasti
lisääntyvä henkilötietojen antaminen on osa
nykypäivää, ja hyväksyy sen, ettei tälle ole
vaihtoehtoa, jos haluaa saada tuotteita tai
palveluita.
»» Yli puolet internetiä käyttävistä
eurooppalaisista käyttää sosiaalista
mediaa vähintään kerran viikossa. Myös
sanomanvälitystä tai verkkojuttelua (chat)
tarjoavia sivustoja käytetään saman verran.
»» Enemmistö (69 %) katsoo, että heiltä olisi
pyydettävä nimenomaista suostumusta
aina ennen kuin heidän tietojaan kerätään ja
käsitellään.
»» Useampi kuin kuusi kymmenestä
vastaajasta sanoo, ettei luota lanka- tai
matkapuhelinoperaattoreihin, internetpalvelujen tarjoajiin (62 %) tai verkossa
toimiviin yrityksiin (63 %).
»» Vastaajista 67 prosentin mielestä on
tärkeää, että henkilötiedot voidaan
siirtää uudelle verkossa toimivalle
palveluntarjoajalle (tietojen siirrettävyys).

Erityiseurobarometri
431 tietosuojasta,
kesäkuu 2015

Oikeusja kuluttajaasiat
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EU:N TIETOSUOJAUUDISTUKSEN
SISÄLTÖ
Uudella yleisellä tietosuojaasetuksella otetaan käyttöön yhdet
ja yhtenäiset teknologianeutraalit ja
tulevaisuudessakin käyttökelpoiset
säännöt kaikkialla EU:ssa. Tämä
tarkoittaa, että ihmisten henkilötiedot
suojataan ja heidän tietosuojaa
koskevaa perusoikeuttaan kunnioitetaan
riippumatta siitä, miten tekniikka ja
digitaalinen ympäristö tulevaisuudessa
kehittyvät.
Uudella asetuksella lujitetaan myös
oikeutta tulla unohdetuksi. Silloin kun
henkilö ei enää halua henkilötietojaan
käsiteltävän eikä tietojen säilyttämiselle
ole perusteltua syytä, organisaation on
poistettava ne järjestelmästään.
Kansalaisilla on myös oikeus siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen, toisin
sanoen oikeus saada jäljennös
tiedoistaan internetissä toimivalta
yritykseltä ja siirtää ne toiseen
yritykseen ensimmäisen yrityksen
estämättä. Näillä ehdotuksilla
autetaan rakentamaan luottamusta

verkkoympäristöihin, mistä on etua
sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Uusilla säännöillä luodaan tasapuoliset
kilpailuedellytykset, sillä kaikkien
EU:n ulkopuolistenkin yritysten on
noudatettava samoja sääntöjä kuin
EU:n yritysten tarjotessaan tavaroita tai
palveluja EU:ssa.

UUDEN ASETUKSEN EDUT
Verkkoympäristöön luottavat
kuluttajat käyttävät mielellään
innovatiivista tekniikkaa ja tekevät
ostoksia verkosta varmoina siitä,
että heidän henkilötietonsa ovat
suojassa. Yksityisyyden suojan
kannalta mahdollisimman tehokkaiden
tuotteiden ja palveluiden kasvanut
kysyntä edistää uusia investointeja
ja uusien työpaikkojen luomista. Näin
myös vapautuu sisämarkkinoiden
potentiaalia lisätä valinnanvaraa ja
alentaa hintoja. Taloudellisen toiminnan
lisääntyminen auttaa myös yrityksiä,
erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä
(pk-yrityksiä), kasvamaan täyteen
potentiaaliinsa sisämarkkinoilla.
Komission ehdotuksilla varmistetaan
kestävällä tavalla, että tietosuoja

toteutuu verkossa tulevaisuudessakin
joustavilla, teknologianeutraaleilla
säännöksillä. EU:n tietosuojauudistus
mahdollistaa massadata-palvelut
Euroopassa edistämällä oletusarvoisen
ja sisäänrakennetun tietosuojan
periaatteiden noudattamista, lisäämällä
avoimuutta sekä vaalimalla kuluttajien
luottamusta. Myös kilpailua edistetään
uudella oikeudella siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen sekä luomalla
tasapuoliset toimintaedellytykset
kaikille sisämarkkinoilla toimiville
yrityksille.

Tärkeimmät muutokset
»» Taataan mahdollisuus tarkastella omia henkilötietoja ja oikeus siirtää henkilötietoja
yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle.
»» Otetaan käyttöön oikeus tulla unohdetuksi, jotta ihmiset voivat helpommin hallita
tietosuojariskejä verkossa. Kun henkilö ei enää halua, että hänen henkilötietojaan
käsitellään, eikä tietojen säilyttämiselle ole perusteltua syytä, tiedot on poistettava.

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

»» Varmistetaan, että suostumus henkilötietojen käsittelyyn annetaan toteuttamalla
selkeästi suostumusta ilmaiseva toimi, silloin kun käsittely edellyttää henkilön
suostumusta.

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

»» Varmistetaan yhtenäiset säännöt, joita sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa.
»» Vahvistetaan selkeät säännöt siitä, milloin EU:n lainsäädäntöä sovelletaan EU:n
ulkopuolisiin rekisterinpitäjiin.

© Euroopan unioni, 2016
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60161-3
ISBN 978-92-79-60182-8

doi:10.2838/45855
doi:10.2838/540226

DS-01-16-696-FI-D
DS-01-16-696-FI-N

