
 

 

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 käsittelee henkilötietoja? 
Rekisterinpitäjänä1 toimii Euroopan parlamentti. Henkilötietojen käsittelystä vastaa Kansalaisyhteiskuntasuhteiden 
yksikkö, jota edustaa yksikönpäällikkö.  

Voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään / henkilötietojen käsittelijään sähköpostitse osoitteessa 
CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 
Henkilötietoja käsitellään Euroopan kansalaisen palkinnon saajien valitsemiseksi. 

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta? 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on puhemiehistön 7. maaliskuuta 2011 tekemä päätös Euroopan 
kansalaisen palkintoa koskevista säännöistä ja niiden myöhemmät muutokset, mukaan lukien puhemiehistön 
kokouksessa 10. helmikuuta 2020 hyväksytty sääntöjen tarkistus. 

4. Mitä henkilötietoja käsitellään? 
Käsiteltäviä tietoja ovat kaikki hakemus-/nimeämislomakkeessa annetut tiedot: mahdollinen titteli (valinnainen), 
etunimi (pakollinen), sukunimi (pakollinen), kansalaisryhmän, yhdistyksen tai järjestön nimi (pakollinen tietyissä 
tapauksissa), katuosoite (pakollinen), paikkakunta (jos eri kuin postitoimipaikka) (valinnainen), postitoimipaikka 
(pakollinen), osavaltio tai alue (valinnainen), maa (pakollinen), puhelinnumero (myös maatunnus; pakollinen), 
sähköpostiosoite (pakollinen), verkkosivusto (valinnainen). 

5. Kuinka henkilötietoja käsitellään? 
Tietoja käytetään valintaprosessin edellyttämiin tarkoituksiin, lähinnä silloin, kun sinuun otetaan yhteyttä hakemus-
/nimeämisprosessin ja valintaprosessin aikana ja kun sinulta tiedustellaan, voitko mahdollisesti osallistua 
palkintojenjakotilaisuuteen. 

6. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 
Henkilötietoja säilytetään vuoden 2021 loppuun saakka, jotta niitä voidaan käyttää koko vuotuisen palkintosyklin 
ajan edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tämän jälkeen tietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan ainoastaan niitä 
tapauksia varten, joissa palkinto peruutetaan sääntöjen 9 artiklan mukaisesti. Lisäksi sinua voidaan pyytää 
vahvistamaan, että haluat Euroopan parlamentin ottavan sinuun yhteyttä muita tarkoituksia varten 
hakemuslomakkeessa annettujen tietojen perusteella.  

7. Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia? 
Henkilötietojen vastaanottajia ovat kansalliset tuomaristot, Euroopan kansalaisen palkinnon kanslia ja palkinnon 
hallinnoinnista vastaava Euroopan parlamentin henkilöstö. 

Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille? 
Ei, henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille. 

8. Käytetäänkö sinuun vaikuttavien päätösten tekemiseen automaattisia prosesseja2 ja/tai profilointia3? 

Ei. 

9. Jos et ole antanut henkilötietojasi, mistä ne on saatu?  
–  

10.  Mitä oikeuksia sinulla on? 
Sinulla on seuraavat oikeudet: 

                                                           
1 Rekisterinpitäjä tarkoittaa viranomaista, virastoa tai elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjää edustaa kyseisen yksikön päällikkö. 
2 Automaattisessa prosessissa päätös tehdään kokonaan automaattisesti ilman ihmisten osallistumista. {Teoreettisia esimerkkejä: Käyttäjä 
valitsee verkkosivustolla tietyn vaihtoehdon, jonka perusteella hänet lisätään automaattisesti postituslistalle ja hänelle lähetetään kuukausittain 
hänen tilaamansa uutiskirje. / Automaattinen järjestelmä arvioi monivalintatehtävän vastaukset ja tarkistaa oikeiden vastausten lukumäärän 
mukaan, onko vähimmäispistemäärä saavutettu.} 
3 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. {Teoreettinen esimerkki: Sosiaalisen median käytöstä kerätään tietoja ja siihen liittyvät suuntaukset kirjataan. Näiden tietojen 
perusteella käyttäytymisestä laaditaan uusia/erilaisia ennusteita.} 
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o oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen 
o oikeus henkilötietojesi poistamiseen 
o oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen 

sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
o oikeus ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan (data-protection@europarl.europa.eu) 

o oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu). 
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