
 

 
Euroopan komissio – 1049 Bryssel, BELGIA – Puhelin: (+32-2) 299 11 11 
 

 

EUROOPAN KOMISSIO 
 

 
HENKILÖTIETOJEN SUOJA 
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1. Johdanto 

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja 

kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja noudattaen 

luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) 

N:o 45/2001 kumoamisesta) 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) 2018/1725. 

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi ja miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja 

käytetään ja miten ne suojataan. Lisäksi siinä kerrotaan, mitä oikeuksia asianosaisilla on 

henkilötietojensa suhteen. Selosteessa on myös henkilötietojen käsittelystä vastaavan 

rekisterinpitäjän, komission tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 

yhteystiedot. 

Jäljempänä esitetään, miten rekisterinpitäjä käsittelee EU-rahoituksen keskitettyyn 

yhteyspisteeseen liittyviä henkilötietoja. 

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään? 

Ulkopuolisen toimeksisaajan tuella rekisterinpitäjä kerää ja käyttää työyhteystietoja sekä 

julkaisee niitä, myös joitakin henkilötietoja, julkisella access2finance.eu-verkkosivustolla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä ottamaan yhteyttä EU-rahoituksen välittäjiin ja hakemaan 

EU:n tukemaa rahoitusta.   

Kyseisellä verkkosivustolla voidaan kerätä henkilötietoja evästeillä 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_fi.htm], jos siihen on annettu 

suostumus.  

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin. 

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet? 

Henkilötietoja käsitellään seuraavista syistä: 

– rekisterinpitäjän on noudatettava lakisääteistä velvoitettaan (asetuksen (EU) 2018/1725 5 
artiklan 1 kohdan b alakohta), erityisesti EU:n varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 
63 ja 154 artiklaa, joissa edellytetään unionin ja yhteisöjen, joille on annettu tehtäväksi unionin 
varojen hoitaminen, toiminnan näkyvyyden varmistamista, tai 

– olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhteystietojen julkaisemista varten 
selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella eli allekirjoittamalla suostumuslomakkeen. Voit 
peruuttaa tähän tarkoitukseen annetun suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla asiasta 
osoitteeseen GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään? 

Tietojen käsittelemiseksi rekisterinpitäjä kerää ulkopuolisen toimeksisaajan avustuksella 
yrityksen julkiselta verkkosivustolta työyhteystietoja sekä yrityksen logon ja käsittelee seuraavia 
henkilötietoja:  

 sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotka voivat viitata tiettyyn luonnolliseen 
henkilöön. 

 
5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään? 

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin käsittelyn tarkoituksen kannalta on 
tarpeen. Kunkin käsiteltävän henkilötietoryhmän tiedot säilytetään seuraavasti:  

Rahoituksen välittäjien yhteystietoja käsitellään EU:n rahoitusvälineellä tuetun rahoitustuotteen 
saatavuuden tai investointikauden alusta sen loppuun. Komission tiedostoja koskevan 
säilytysluettelon SEC(2012)713 mukaan tietojen säilytysaika ohjelmien, rahoitusvälineiden ja 
pilottihankkeiden välillisessä keskitetyssä hallinnoinnissa on 10 vuotta. Henkilötietoja kuitenkin 
päivitetään tai poistetaan, jos ne eivät enää pidä paikkaansa, erityisesti jos yhteyshenkilö 
muuttaa suostumustaan tai peruuttaa sen. 

6. Miten henkilötiedot suojataan? 

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (EU-rahoituksen välittäjien yhteystiedot) 

tallennetaan Euroopan komission tai sen toimeksisaajien palvelimille. Tietoja käsitellään 

viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 

annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti. 

Komission toimeksisaajien on komission puolesta tietoja käsitellessään noudatettava erityistä 

sopimuslauseketta ja EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (EU) 2016/679 johtuvia 

salassapitovelvoitteita. 

Komissio suojaa henkilötietoja monenlaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Teknisillä 

toimenpiteillä varmistetaan verkkoturvallisuus ja pienennetään tietojen häviämisen, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen 

käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisilla toimenpiteillä 

varmistetaan, että pääsy henkilötietoihin on vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu 

tarve saada tiedot käsittelyä varten. 

 

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan? 

Pääsy henkilötietoihin annetaan tietojen käsittelystä vastuussa olevalle komission henkilöstölle 

ja tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetulle henkilöstölle. Näiden työntekijöiden on 

noudatettava luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä ja tarvittaessa myös muita 

salassapitosopimuksia. 

Henkilötietoihin on pääsy myös ulkopuolisella toimeksisaajalla, joka auttaa Euroopan komissiota 

henkilötietojen keräämisessä, käyttämisessä ja julkaisemisessa access2finance.eu-

verkkosivustolla. 

Suostumuksen antaneiden henkilöiden yhteystiedot julkaistaan verkkosivustolla ja EU:n 

tukemaa rahoitusta hakevat yritykset voivat ottaa heihin yhteyttä.  

Evästeet  

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle (kuten 

tietokoneelle, tabletille tai puhelimelle) verkkosivuston kautta. Evästeitä käytetään 

verkkosivuston tekniseen toimintaan (toimintaevästeet) tai tilastotietojen keruuseen 

(analyyttiset evästeet). 

Evästeitä käytetään komission evästekäytänteiden mukaisesti: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_fi.htm. 

Komissio säilyttää selaimen historiatietoja enintään 13 kuukautta 

[www.access2finance.eu] -verkkosivustolla käymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot 

poistetaan. Euroopan komission tietotekniikkakeskus huolehtii tietojen keräämisestä, 

yhdistämisestä ja anonymisoinnista asianmukaisia turvatoimia noudattaen. 

Europa Analytics -palvelu, joka analysoi Euroopan komission Europa-palvelimella 

olevien sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta, tallentaa evästeet. Lisätietoja on 

saatavilla käsittelytoimia koskevassa selosteessa DPR-EC-00685 (Europa Analytics -

palvelu). 

Evästeiden salliminen ei ole ehdottoman välttämätöntä sivuston toiminnalle, mutta se 

helpottaa sivujen selaamista. Voit poistaa tai estää evästeet, mutta silloin on 

mahdollista, että jotkin verkkosivuston toiminnoista ei toimi kunnolla. 

Evästeisiin liittyviä tietoja ei käytetä rekisteröityjen tunnistamiseen henkilökohtaisesti, 

ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin komission ylläpitäjän valvonnassa. 

Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 

Jos haluat poistaa henkilötietosi komission anonymisoiduista yhdistetyistä tilastoista, 

voit tehdä sen evästesivullamme. Voit vapaasti hallita ja/tai poistaa evästeitä. 

On syytä huomata, että asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 13 kohdan mukaan viranomaisia 

(esim. tilintarkastustuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin), jotka mahdollisesti saavat 

henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön 
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mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina. Kun nämä viranomaiset käsittelevät 

jatkohenkilötietoja, niiden on noudatettava käsittelytarkoituksen mukaan määräytyviä 

tietosuojasääntöjä. 

Kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain edellyttämässä tilanteessa ja 

laajuudessa. 

8. Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä? 

Sinulla on ’rekisteröidyn’ erityisoikeudet, joista säädetään asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa 

(14–25 artikla), muun muassa oikeus saada nähdä omat henkilötietosi, saada ne oikaistuiksi tai 

poistetuiksi sekä oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus 

vastustaa tietojesi käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Sinulla on oikeus vastustaa omaan tilanteeseesi liittyvistä syistä henkilötietojesi käsittelyä, joka 
suoritetaan lainmukaisesti 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. 
 

Olet antanut suostumuksesi siihen, että rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi tässä 

kyseessä olevan käsittelytehtävänsä yhteydessä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa 

ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle osoitteeseen GROW-C1@ec.europa.eu. Suostumuksen 

peruminen ei vaikuta sitä edeltäneen tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen. 

Voit oikeuksiasi koskevissa asioissa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa 

tietosuojavastaavaan. Tarpeen mukaan voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun 

puoleen. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 9. 

Ilmoita oikeuksia koskevissa yhteydenotoissa, mistä käsittelytoimista on kyse (eli mainitse 

kohdassa 10 oleva rekisteriviite). 

Henkilötietoihin pääsyä koskevat pyynnöt käsitellään kuukauden kuluessa. Kaikki muut edellä 
mainitut pyynnöt käsitellään 15 työpäivän kuluessa. 

9. Yhteystiedot 

– Rekisterinpitäjä 

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi, esittää huomautuksia, 

kysymyksiä tai huolenaiheita tai tehdä kantelun henkilötietojesi keräämisestä tai käytöstä, ota 

yhteyttä rekisterinpitäjään (Euroopan komissio – PO GROW Yksikkö C1 – Rahoituksen saanti) 

sähköpostitse: GROW-C1@ec.europa.eu  

– Komission tietosuojavastaava 

Riitatilanteissa voit ottaa yhteyttä komission tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen 

henkilötietojen käsittelyyn. 

– Euroopan tietosuojavaltuutettu 

Jos katsot, että rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojesi käsittely on johtanut asetuksen (EU) 

2018/1725 mukaisten oikeuksiesi loukkaamiseen, voit tehdä kantelun Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu) tai https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Lisätietoja 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä komission kaikista henkilötietojen 

käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu tietosuojavastaavalle. Rekisteriin 

voi tutustua osoitteessa https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-

standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fi. 

Tässä asiakirjassa kuvattu tietojenkäsittelytoimi on kirjattu tietosuojavastaavan rekisteriin 

viitteellä DPR-EC-00770. 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fi
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fi

