Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto
Kirjasto- ja asiantuntijapalvelujen osasto
Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö

Tietosuojaseloste
Henkilötietojen käsittelyyn Euroopan parlamentissa sovelletaan 23. lokakuuta 2018
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklan
säännöksiä.
1) Kuka henkilötietoja käsittelee?
Rekisterinpitäjänä toimii Euroopan parlamentti1. Henkilötietojen käsittelystä vastaa
kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP), jota edustaa yksikönpäällikkö. Voit
ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään täyttämällä verkkolomakkeen osoitteessa
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/askEP.html.
2) Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?
Henkilötietoja käsitellään kansalaisten tiedusteluihin vastaamista varten. Tähän sisältyy
kansalaisille annettavat vastaukset ja tietojen käsittely tilastollisia tarkoituksia varten.
3) Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 24
unionin kansalainen voi kirjoittaa tässä artiklassa tai
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklassa tarkoitetulle toimielimelle tai elimelle
jollakin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 55 artiklan 1 kohdassa mainitulla kielellä ja
saada vastauksen
4) Mitä henkilötietoja käsitellään?
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tiedot, jotka sinun on annettava, jotta voit lähettää viestin
kansalaisten tiedusteluihin vastaavalle yksikölle (Ask EP) käytettävissä olevalla lomakkeella:
a. Pakolliset kentät: Sukunimi, Etunimi, Asuinmaa, Sähköposti, Euroopan unionin
virallinen kieli, jolla olen laatinut kysymyksen, ja Kysymys.
b. Valinnaiset kentät: Sukupuoli, Osoite, Ikä, Ammatti, Kansalaisuus ja Muu kieli, jolla

minulle voi vastata.
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Rekisterinpitäjä tarkoittaa viranomaista, virastoa tai elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittää
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjää edustaa kyseisen yksikön päällikkö.

5) Kuinka henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietoja käsittelee kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP).
Tietyntyyppisiä tiedusteluja voidaan välittää muille Euroopan parlamentin yksiköille, muille
EU:n toimielimille ja elimille sekä Europe Direct -palveluun.
6) Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään yksikön arkistossa enintään viiden vuoden ajan, minkä jälkeen ne
tuhotaan. Yksikkö säilyttää henkilötietoja tämän ajan, jotta se voi käsitellä tiedusteluja ja
määrittää tietylle kansalaiselle aiemmin annetut vastaukset.
7) Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia?
Jotta tiedustelusi voidaan käsitellä tehokkaasti, viestisi voidaan toimittaa vastausta tai
lausuntoa varten Europe Direct -palveluun tai muuhun Euroopan unionin yksikköön.
8) Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille
järjestöille?
Ei, henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille.
9) Käytetäänkö sinuun vaikuttavien päätösten tekemiseen automaattisia
prosesseja2 ja/tai profilointia3?
Ei.
10) Jos et ole antanut henkilötietojasi, mistä ne on saatu?

11) Mitä oikeuksia sinulla on?
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oikeus tutustua omiin henkilötietoihin
oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen
oikeus henkilötietojesi poistamiseen
oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
oikeus ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan (dataprotection@europarl.europa.eu)
oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu).

Automaattisessa prosessissa päätös tehdään kokonaan automaattisesti ilman ihmisten osallistumista.

Profiloinnissa analysoidaan henkilön persoonallisuutta, käyttäytymistä, mielenkiinnon kohteita ja tapoja ja
pyritään tekemään niiden pohjalta ennusteita tai päätöksiä. Sitä käytetään analysoimaan tai ennakoimaan
esimerkiksi rekisteröidyn työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin
mieltymyksiin tai kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen tai käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyviä
seikkoja.

