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Rekisterinpitäjä: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-
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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.  

Seuraavassa esitetään tiedot rekisterinpitäjän suorittamasta käsittelytoimesta ”EPC-

käyttäjätilien ja -hakemusten käsittely”. 

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään? 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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EPC eli eurooppalainen ammattikortti on sähköinen menettely, jonka avulla ammattihenkilö voi 
hoitaa hallinnolliset muodollisuudet hakiessaan ammattipätevyytensä tunnustamista toisessa 
EU- tai ETA-maassa (vastaanottava maa) pysyvää työskentelyä varten tai täyttää väliaikaiselle tai 
satunnaiselle työskentelylle kyseisessä maassa asetetut edellytykset ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, jotta EPC-verkkotyökalua voi käyttää eurooppalaisen 

ammattikortin hakemiseen. Eurooppalaista ammattikorttia hakeva ammattihenkilö luo ensin 

tilin EULogin-järjestelmään (Euroopan komission todennuspalvelu). EULogin-tilin avulla pääsee 

turvallisesti EPC-käyttäjätilille, johon hakija kirjaa henkilötietonsa ja yhteystietonsa ja jonka 

kautta hän käsittelee EPC-hakemuksiaan. EULoginin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Kun eurooppalaista ammattikorttia koskeva hakemus on tehty, hakemus ja henkilötiedot 

siirretään sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) toimivaltaisten viranomaisten 

käsiteltäväksi. Hakemus siirretään ensin kotimaan nimeämälle viranomaiselle. Kun tämä 

viranomainen on tarkistanut hakemuksen, se siirretään vastaanottavan maan nimeämälle 

viranomaiselle. Jos kotimaan nimeämä viranomainen toteaa hakemuksen tietojen perusteella, 

että se kuuluisi jonkin toisen IMI-järjestelmään rekisteröityneen kotimaan viranomaisen 

käsiteltäväksi, hakemus siirretään tälle viranomaiselle. 

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat IMI-asetus ja tietosuojavastaavan rekisteriin tehty ilmoitus 

DPR-EC-00373. 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin. 

Henkilötiedot tallennetaan Euroopan komission palvelimille. 

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet? 

Eurooppalaisen ammattikortin yhteydessä tapahtuva tietojen käsittely perustuu seuraavaan 

lainsäädäntöön:  

 ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY1 4 b artiklan 1 

kohta ja 4 e artikla  

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen 

ammattikortin myöntämismenettelystä ja hälytysmekanismin soveltamisesta annetun 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/9832 3 artikla 

 asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) liitteen kohta 2. 

Eurooppalaista ammattikorttia hakeva antaa verkkotyökalun kautta nimenomaisen 

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn IMIssä. 

Henkilötietojen käsittely on EPC-menettelyssä siten välttämätöntä ja asetuksen (EU) 2018/1725 

5 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan perusteella laillista. 

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään? 

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee tässä yhteydessä seuraavanlaisia henkilötietoja (* ei-

pakollinen tieto):  

 hakijan etu- ja sukunimi, alkuperäinen sukunimi*, syntymäaika ja -paikka, kansallisuus 

                                                 
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22. 

2 EUVL L 159, 25.6.2015, s. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=FI
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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 henkilötodistusta koskevat tiedot (esim. henkilökortin/passin numero, viimeinen 
voimassaolopäivä*) 

 yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite*, asuinmaa, 
automaattisissa sähköposti-ilmoituksissa ensisijaisesti käytettävä kieli, kielitaito*) 

 kun kyseessä on direktiivin 2005/36/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
väliaikainen tarjoaminen, vastaanottavan maan viranomaiset saattavat perustelluissa 
tapauksissa vaatia yksittäisissä EPC-hakemuksissa tiedot vakuutusturvasta tai 
ilmoituksen hakijan riittävästä kielitaidosta* 

 todistusasiakirjat, joita kansalliset viranomaiset voivat edellyttää direktiivin 2005/36/EY 
ja asetuksen (EU) 983/2015 mukaisesti.  

Lisäksi EPC-hakemuksia IMI-järjestelmässä käsittelevät viranomaiset voivat lisätä hakemuksiin 
seuraavanlaisia henkilötietoja: 

 vaaditut todistusasiakirjat, jotka viranomainen voi itse antaa 

 tiedot kurinpitotoimista tai rikosoikeudellisista seuraamuksista, jotka liittyvät 
asianomaisen ammattitoiminnan harjoittamisen kieltämiseen tai rajoittamiseen 
(direktiivin 2005/36/EY 4 e artiklan mukaisesti ja jollei asetuksen (EU) 2016/679 10 
artiklasta muuta johdu): kyseinen ammatti, päätöksen tehnyt kansallinen viranomainen, 
maa, jossa päätös on tehty, kurinpitotoimien tai rikosoikeudellisten seuraamusten 
luonne ja kesto (väliaikainen/pysyvä). 

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään? 

Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun hakija pyytää EPC-käyttäjätilinsä poistamista. Poistoa 

voi pyytää milloin tahansa käyttäjätilillä olevan Oma tili -sivun kautta.  

Jos hakija ei ole lähettänyt yhtäkään EPC-hakemusta pyytäessään käyttäjätilinsä poistamista, 

kaikki hänen tietonsa poistetaan välittömästi.  

Jos hakija on jo lähettänyt IMI-järjestelmässä yhden tai useampia EPC-hakemuksia pyytäessään 

käyttäjätilinsä poistamista, hakemukset ja mahdollisesti myönnetyt EPC-todistukset merkitään 

peruutetuiksi, ja asiasta ilmoitetaan asianomaisille viranomaisille. Hakijan henkilötiedot ovat 

nähtävissä IMI-järjestelmässä vielä 6 kuukautta sen jälkeen, kun viranomaiset ovat vahvistaneet 

käyttäjätilin poistopyynnön IMIssä. Sen jälkeen tietoja säilytetään vielä 30 kuukautta teknisesti 

suojattuina, jolloin ne eivät näy IMI-käyttöliittymän kautta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan 

lopullisesti (IMI-asetuksen mukaisesti).  

Joitakin EPC-hakemuksia koskevia tietoja säilytetään myös tämän jälkeen nimettöminä IMIssä 

tilastointia varten.  

EPC-käyttäjätilin poisto ei vaikuta hakijan EULogin-tiliin.  

Kun EPC-käyttäjätili on poistettu, EULogin-tilin voi poistaa EULogin-palvelun etusivulla olevan 

Oma tili -linkin kautta. 

6. Miten henkilötiedot suojataan? 

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, 

verkkoon ladatut tiedot tms.) tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Tietoja käsitellään 

viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Komissio suojaa henkilötietoja monenlaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Teknisillä 

toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, 

muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen 

käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Hallinnollisilla toimenpiteillä 

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

tarve saada tiedot käsittelyä varten. 

Kunkin IMI-käyttäjän on lisäksi pantava täytäntöön organisatorisia turvatoimenpiteitä, joita 

sovelletaan henkilötietojen käyttöön kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä selitetään 

rekisteri-ilmoituksessa DPR-EC-00373. 

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin, ja kenelle niitä luovutetaan? 

Jokainen EPC-tili on yksityinen ja suojattu henkilökohtaisilla EULogin-tunnuksilla. Kansallinen 

tukikeskus auttaa EPC-tiliä koskevissa teknisissä tai tietoteknisissä ongelmissa.  

EPC-ammattikorttihakemus (henkilötietoineen) siirtyy ensin hakijan kotimaan nimeämän 

viranomaisen käsiteltäväksi IMI-järjestelmässä (ks. henkilötietojen käsittelyä koskeva DPR-EC-

00373-rekisteri-ilmoitus). Kun tämä viranomainen on tarkistanut hakemuksen, se siirretään 

vastaanottavan maan nimeämälle viranomaiselle. Jos tämä viranomainen toteaa hakemuksen 

tietojen perusteella, että se kuuluisi jonkin toisen IMIin rekisteröityneen viranomaisen 

käsiteltäväksi, hakemus siirretään tälle viranomaiselle.  

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset direktiivin 2005/36/EY 4 a artiklan 

6 kohdan mukaisesti. Vain hakemuksen käsittelyyn suoraan osallistuvilla viranomaisilla on pääsy 

tietoihin IMIssä. Vaikka tiedot on tallennettu Euroopan komission palvelimille, komissiolla ei ole 

oikeutta tutustua henkilötietoihin. 

Kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos ja siinä määrin kuin lainsäädäntö 

sitä edellyttää. 

8. Miten hakija voi muuttaa tai poistaa henkilötietojaan? 

Asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaisesti hakijalla on tiettyjä oikeuksia, 

erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista niitä, jos ne ovat paikkansapitämättömiä 

tai puutteellisia. Hakijalla on tietyin edellytyksin oikeus poistaa henkilötiedot, rajoittaa ja 

vastustaa niiden käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Hakijalla on oikeus vastustaa omaan tilanteeseensa liittyvistä syistä henkilötietojensa käsittelyä, 

joka suoritetaan lainmukaisesti asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 

nojalla.  

Hakija antaa suostumuksensa henkilötietojen toimittamiseen rekisterinpitäjälle tätä käsittelyä 

varten. Suostumuksen voi perua milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle (ks. kohta 

5). Suostumuksen peruminen ei poista perumista edeltäneen tietojen käsittelyn laillisuutta. 

Hakija näkee henkilötietonsa omalla EPC-käyttäjätilillään. Hän voi muuttaa tilillään olevia tietoja 

aina siihen asti, kun hän lähettää ensimmäisen EPC-hakemuksensa käsiteltäväksi. Kun hakemus 

on lähetetty, hakija voi muuttaa itse vain yhteystietojaan. Jos muita henkilötietoja on 

muutettava, hakemusta käsitteleviä viranomaisia voi pyytää muuttamaan niitä Päivityspyyntö-

toiminnon avulla.   

Henkilötietojen poistaminen selitetään edellä kohdassa 5.  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Henkilötietoja koskevissa kiistatilanteissa voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, komission 

tietosuojavastaavaan tai Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot ovat kohdassa 9. 

9. Yhteystiedot 

– Rekisterinpitäjä 

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

kommentteja tai tehdä valituksen henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä, voit ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjään: 

Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan 

pääosasto (GROW), yksikkö E.4 – Vaatimustenmukaisuuden edistäminen – sähköpostiosoite: 

GROW-IMI@ec.europa.eu. 

– Komission tietosuojavastaava 

Riitatilanteessa voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-

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

henkilötietojen käsittelyyn. 

– Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) 

Hakijalla on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen (edps@edps.europa.eu tai 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en) ja tehdä kantelu, 

jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojen käsittely on johtanut asetuksen 

(EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksien loukkaamiseen. 

10. Mistä saa lisätietoja? 

Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä komission kaikista henkilötietojen 

käsittelytoimista. Toimet on dokumentoitu ja ilmoitettu tietosuojavastaavalle. Rekisteriin voi 

tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Tässä asiakirjassa kuvatut tietojen käsittelytoimet on kirjattu tietosuojavastaavan rekisteriin 

viitteellä DPR-EC-00373. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
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
http://ec.europa.eu/dpo-register

