
Onko minulla oikeus vastustaa henkilötietojeni

käsittelyä?

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi
koskevien tietojen käsittelyä huomattavan tärkei-

den ja perusteltujen syiden vuoksi. 

Sinulla on oikeus siihen, että ennen kuin henkilö-
tietojasi ensi kerran luovutetaan sivulliselle tai
käytetään sivullisen lukuun suoramarkkinointitar-
koituksessa, sinulle ilmoitetaan asiasta. Sinulla on
myös oikeus vastustaa mainittua luovutusta tai
käyttöä.

Mitä voin tehdä, jos ongelmia ilmenee?

· Käänny ensiksi rekisterinpitäjänä toimivan
yhteisön toimielimen tai elimen puoleen.

· Jos et saa vastausta tai et ole siihen tyytyväinen,
ota yhteys asianomaisen toimielimen tai elimen
tietosuojasta vastaavaan henkilöön (näiden 
henkilöiden luettelo on Euroopan tietosuojaval-
tuutetun verkkosivuilla, osoite jäljempänä).

· Voit tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuu-
tetulle, joka tutkii asian ja ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin.

· Euroopan tietosuojavaltuutetun päätöksiin voit
hakea muutosta Euroopan yhteisöjen tuomio-
istuimelta.
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AVAINSANAT

• Henkilötiedot
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka koske-
vat esimerkiksi henkilönumeron avulla suoraan
tai epäsuorasti tunnistettavissa olevaa henkilöä.
Niitä ovat mm. nimi, syntymäaika, puhelinnu-
mero, biometriset tiedot sekä terveydentilaa ja
ammattia koskevat tiedot.

• Tietojen käsittely
Tietojen käsittelyä ovat toimet, joita kohdiste-
taan henkilötietoihin joko automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla tai muulla tavoin.
Siihen kuuluvat mm. tietojen kerääminen,
tallentaminen ja muuttaminen, niihin tutus-
tuminen ja niiden luovuttaminen.

• Tietojen käsittelystä vastaava taho
eli rekisterinpitäjä

Yhteisön toimielin tai elin (esimerkiksi komis-
sio, parlamentti, neuvosto tai erillisvirasto) tai
pääosasto, yksikkö tai niiden nimissä toimiva
muu organisatorinen kokonaisuus, joka päättää
tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista.

SINUN OIKEUTESI

Onko minulla oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö

yhteisön toimielin tai elin minua koskevia tietoja?

Kyllä. Rekisterinpitäjän on toimitettava asianomaisille
henkilöille – etukäteen tai heti tiedot rekisteröityään –
muun muassa seuraavat tiedot:

– mikä elin toimii rekisterinpitäjänä
– tietojen käsittelyn tarkoitus
– tietojen vastaanottajat
– asianomaisen henkilön oikeudet.

Voinko tarkistaa itseäni koskevat tiedot, joita 

toimielimet käsittelevät?

Sinulla on maksutta oikeus siihen, että rekisterinpitäjä

– antaa sinun tutustua henkilötietoihisi ja tiettyihin
niiden käsittelyä koskeviin tietoihin

– oikaisee virheelliset tai puutteelliset tiedot
– suojaa tiedot, jos kiistät niiden paikkansapitävyyden
– poistaa tiedot, jos niiden käsittely on laitonta
– ilmoittaa sivullisille, joille tietoja on luovutettu, jos

tietojasi on poistettu tai oikaistu tai ne on suojattu.

Asetus N:o 45/2001

Yhteisön toimielinten ja elinten suorittamasta henkilö-
tietojen käsittelystä on säädetty asetuksella (EY)
N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001), joka perustuu
EY:n perustamissopimuksen 286 artiklaan.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton 
valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa 
asetuksen N:o 45/2001 ja henkilötietojen suojeluun
liittyvien muiden yhteisön säädösten soveltamista ja
varmistaa niiden täytäntöönpano.
Tietosuojavaltuutettu neuvoo yhteisöjen toimielimiä ja
elimiä sekä asianomaisia henkilöitä kaikissa henkilötie-
tojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Tietosuojasta vastaavat henkilöt

Asetuksessa N:o 45/2001 säädetään, että kussakin
yhteisöjen toimielimessä ja elimessä on oltava tietosuo-
jasta vastaavia henkilöitä. He varmistavat asetuksen
soveltamisen ja sen, että tietojen käsittely ei loukkaa
asianomaisten oikeuksia ja vapauksia.
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