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Apulaistietosuojavaltuutettu

Yhä useammat Euroopan unionin toimet
ovat riippuvaisia henkilötietojen laillisesta
käytöstä. Tietosuoja on sen vuoksi tärkeä
edellytys EU:n toimien onnistumiselle.

● Toimielinten välisellä tasolla Euroopan tieto-
suojavaltuutettu tekee yhteistyötä tietosuojasta
vastaavien henkilöiden kanssa.

● Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii yhteis-
työssä myös Euroopan unionin poliisiyhteistyön
ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa perustet-
tujen tietosuojasta huolehtivien valvontaelinten
kanssa (Europol, Schengen, Eurojust jne.).

Eurodacin valvontaviranomainen

Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo tietojen
käsittelyä Eurodac-järjestelmän keskusyksikössä.

Lisätietoja
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 22. joulukuuta
2003 tekemällä päätöksellä Peter Hustinx nimitet-
tiin Euroopan tietosuojavaltuutetuksi ja Joaquín
Bayo Delgado apulaistietosuojavaltuutetuksi viiden
vuoden kaudeksi.

Peter Hustinx on toiminut Alankomaiden tieto-
suojaelimen (College bescherming persoonsgege-
vens) puheenjohtajana 1. heinäkuuta 1991 alkaen.
Vuosina 1996–2000 hän toimi ”29 artiklassa tar-
koitetun työryhmän” puheenjohtajana. Kyseinen
työryhmä on perustettu kansallisten tietosuojavi-
ranomaisten välistä, direktiivin 95/46/EY täytän-
töönpanoon liittyvää yhteistyötä varten.

Vuodesta 1989 alkaen tuomarina toiminut Joaquín
Bayo Delgado valittiin Barcelonan kaupungin tuo-
marien edustajaksi vuonna 1997 ja uudestaan
vuonna 2001. Hän on ollut jäsenenä korkean tuo-
marineuvoston tietotekniikkatoimikunnassa.

Peter Hustinxin ja Joaquín Bayo Delgadon avusta-
jajoukko koostuu noin 20:sta eri alojen asiantuntijasta.
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EUROOPAN
TIETOSUOJAVALTUUTETTU

EU:n valvontaviranomaisen 
perustaminen

● EY:n perustamissopimuksen 286 artiklassa mää-
rätään, että on perustettava riippumaton val-
vontaelin, joka valvoo henkilötietojen suoje-
lusta annettujen yhteisön säädösten soveltamista
yhteisön toimielimiin ja elimiin.

● Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat anta-
neet asetuksen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suo-
jelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorit-
tamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

● Kyseisellä asetuksella perustetaan riippumaton
valvontaelin, Euroopan tietosuojavaltuutettu,
jonka tehtävänä on valvoa henkilötietojen käsit-
telyä yhteisöjen toimielimissä ja elimissä.

● Lisäksi kussakin toimielimessä on tietosuojasta
vastaava henkilö, joka tekee yhteistyötä Euroo-
pan tietosuojavaltuutetun kanssa ja tiedottaa
tälle erityisesti tiettyjen arkaluonteisten, kuten
terveyteen liittyvien, tietojen käsittelystä.

● Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjesäännöt ja
hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset
ehdot vahvistetaan 1. heinäkuuta 2002 tehdyssä
päätöksessä N:o 1247/2002/EY.

HENKILÖTIETOJEN 
SUOJA

”Tietosuojalla” tarkoitetaan luonnollisten henki-

löiden perusvapauksien ja -oikeuksien, erityisesti

heidän yksityiselämänsä, yleistä suojelua henkilö-

tietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen suoja tunnustetaan Euroopan

unionissa:

– EU:sta tehdyn sopimuksen 6 artiklassa

– EY:n perustamissopimuksen 286 artiklassa

– EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklassa

– direktiivissä 95/46/EY

– direktiivissä 2002/58/EY.

Näitä periaatteita täsmennetään Euroopan unionin

toimielinten ja elinten osalta asetuksessa (EY) 

N:o 45/2001.

Euroopan 
tietosuojavaltuutetun tehtävät

Valvonta

● Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo tietojen
käsittelyä yhteisöjen toimielimissä ja elimissä
yhteistyössä kussakin toimielimessä ja elimessä
toimivien tietosuojasta vastaavien henkilöiden
kanssa. Tässä yhteydessä Euroopan tietosuoja-
valtuutettu vastaanottaa ja tutkii kanteita ja suo-
rittaa tutkimuksia joko omasta aloitteestaan tai
kanteen perusteella. Hän toteuttaa tarpeelliset
toimenpiteet ja ilmoittaa asianomaisille henki-
löille työnsä tuloksista.

● Euroopan tietosuojavaltuutettu käsittelee tie-
tosuojasta vastaavien henkilöiden tekemiä
ilmoituksia tapauksista, joihin saattaa liittyä
erityisiä riskejä. Euroopan tietosuojavaltuu-
tettu tarkastaa tällaiset tietojenkäsittelytoimet
ennakolta.

Neuvonta

● Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on
neuvoa kaikkia yhteisöjen toimielimiä ja eli-
miä joko omasta aloitteestaan tai vastauksena
lausuntopyyntöön kaikissa henkilötietojen
käsittelyä koskevissa asioissa.

● Komissio kuulee Euroopan tietosuojavaltuu-
tettua henkilötietojen suojaa koskevia lain-
säädäntöehdotuksia tehdessään. Yhteisöjen
toimielimet ja elimet ilmoittavat Euroopan
tietosuojavaltuutetulle myös henkilötietojen
käsittelyä koskevista hallinnollisista toimen-
piteistään.

Yhteistyö

● Euroopan tietosuojavaltuutettu kuuluu direk-
tiivillä 95/46/EY perustettuun ”29 artiklassa
tarkoitettuun työryhmään”, joka koostuu kan-
sallisista tietosuojaviranomaisista.
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vuoden kaudeksi.
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vens) puheenjohtajana 1. heinäkuuta 1991 alkaen.
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työryhmä on perustettu kansallisten tietosuojavi-
ranomaisten välistä, direktiivin 95/46/EY täytän-
töönpanoon liittyvää yhteistyötä varten.

Vuodesta 1989 alkaen tuomarina toiminut Joaquín
Bayo Delgado valittiin Barcelonan kaupungin tuo-
marien edustajaksi vuonna 1997 ja uudestaan
vuonna 2001. Hän on ollut jäsenenä korkean tuo-
marineuvoston tietotekniikkatoimikunnassa.

Peter Hustinxin ja Joaquín Bayo Delgadon avusta-
jajoukko koostuu noin 20:sta eri alojen asiantuntijasta.
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