
 
 
 

 
 
 
 

Euroopan parlamentti 
Nuorisosivusto 
Tietosuojaseloste 
 

Jäljempänä olevat tiedot perustuvat 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklaan. 

1) Kuka käsittelee henkilötietoja? 

Rekisterinpitäjänä1 toimii Euroopan parlamentti. Henkilötietojen käsittelystä vastaa 
nuorisoyksikkö, jota edustaa yksikönpäällikkö. Voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään 
lähettämällä viestin osoitteeseen youth@europarl.europa.eu. 

2) Miksi henkilötietoja käsitellään? 

Henkilötietoja käsitellään tiedusteluihisi vastaamista varten.  

Mikä on tietojen käsittelyn oikeusperusta? 

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklassa todetaan, että 
”jokainen 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 samalla 
kielellä”. 

3) Mitä henkilötietoja käsitellään? 
 
Käsittelemme meille toimittamasi sähköpostiosoitteen, jotta voimme vastata tiedusteluihisi. Jos toimitat 
meille samalla muitakin henkilötietoja, tiimimme käsittelee ne, mutta lähtökohtaisesti ei tarvita 
muita henkilötietoja kuin sähköpostiosoite. 

 
 
 
 
 

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



4) Kuinka henkilötietoja käsitellään? 

Tiimi analysoi tiedustelusi sisällön voidakseen vastata sinulle parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tarvittaessa saatetaan konsultoida parlamentin muita yksiköitä. Sähköpostiosoitteesi 
käsitellään tiedusteluusi vastaamista varten. 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

Henkilötiedot säilytetään yksikön sähköpostiarkistossa sähköpostien tavanomaisen 
säilytysajan, joka on kolme kuukautta sähköpostin vastaanottamisesta. Tämän jälkeen ne 
poistetaan automaattisesti. Yksikkö säilyttää henkilötietoja tämän ajan tiedustelujen 
käsittelyä varten. 

5) Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia? 

Jotta tiedustelusi voidaan käsitellä tehokkaasti, viestisi voidaan toimittaa vastausta tai 
lausuntoa varten johonkin muuhun Euroopan parlamentin yksikköön, Europe 
Direct -palveluun tai muuhun asiaankuuluvaan Euroopan unionin yksikköön. 

6) Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai 
kansainvälisille järjestöille? 

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

7) Tehdäänkö sinua koskevia päätöksiä automaattisesti2 ja/tai käyttäen hyväksi 
profilointia3? 

Ei. 

8) Jos et ole antanut henkilötietojasi, mistä ne on saatu? 

Ei sovelleta. 

9) Mitä oikeuksia sinulla on? 

• oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi 
• oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen ja soveltuvin osin: 

o oikeus henkilötietojesi poistamiseen 
o oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
o oikeus vastustaa käsittelyä 

• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
• oikeus ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan: 

data-protection@europarl.europa.eu 
• oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle osoitteessa 

edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Päätöksen tekeminen kokonaan automaattisesti ilman ihmisten osallistumista. 

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 mielenkiinnon kohteisiin, luotettavuuteen tai käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyviä seikkoja. 
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