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►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1)

Oikaistu:
►C1

Oikaisu, EUVL L 127, 23.5.2018, s. 2 (2016/679)
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)
2016/679,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I LUKU

Yleiset säännökset
1 artikla
Kohde ja tavoitteet
1.
Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt luonnollisten henkilöiden
suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat hen
kilötietojen vapaata liikkuvuutta.
2.
Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuk
sia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.
3.
Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa
eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun
henkilötietojen käsittelyssä.

2 artikla
Aineellinen soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osit
tain tai kokonaan automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsitte
lyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekis
terin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.
2.

Tätä asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn,

a) jota suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, joka ei kuulu unionin
lainsäädännön soveltamisalaan;
b) jota suorittavat jäsenvaltiot toteuttaessaan SEU V osaston 2 luvun
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;
c) jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa
tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa;
d) jota toimivaltaiset viranomaiset suorittavat rikosten ennalta estämistä,
tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lu
kien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällais
ten uhkien ehkäisyä varten.
3.
Unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamaan henkilötie
tojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001. Asetus (EY)
N:o 45/2001 ja muut tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat
unionin säädökset on mukautettava tämän asetuksen periaatteiden ja
sääntöjen mukaisiksi 98 artiklaa noudattaen.

02016R0679 — FI — 04.05.2016 — 000.002 — 3
▼B
4.
Tällä asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2000/31/EY soveltamista
etenkään niiltä osin kuin on kyse tuon direktiivin 12–15 artiklassa sää
detyistä välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuuta koskevista sään
nöistä.

3 artikla
Alueellinen soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jota suorite
taan unionin alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän toimipaikassa toiminnan yhteydessä, riippumatta siitä, suori
tetaanko käsittely unionin alueella vai ei.
2.
Tätä asetusta sovelletaan unionissa olevia rekisteröityjä koskevien
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava rekisterinpitäjä tai henkilötie
tojen käsittelijä ei ole sijoittautunut unioniin, jos käsittely liittyy
a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen näille rekisteröidyille unio
nissa riippumatta siitä, edellytetäänkö rekisteröidyltä maksua; tai
b) näiden rekisteröityjen käyttäytymisen seurantaan siltä osin kuin hei
dän käyttäytymisensä tapahtuu unionissa.
3.
Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut unioniin vaan toimii paikassa, jossa
sovelletaan jonkin jäsenvaltion lakia kansainvälisen julkisoikeuden
nojalla.

4 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ’henkilötiedoilla’ kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja;
tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voi
daan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen,
kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetieto
jen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen,
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen
tai sosiaalisen tekijän perusteella,
2) ’käsittelyllä’ toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötie
toihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaat
tista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen ke
räämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä,
muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen
luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin
saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista,
poistamista tai tuhoamista,
3) ’käsittelyn rajoittamisella’ tallennettujen henkilötietojen merkitse
mistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä,
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4) ’profiloinnilla’ mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä,
jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön
tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai
ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön
työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökoh
taisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen,
käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin,
5) ’pseudonymisoimisella’ henkilötietojen käsittelemistä siten, että
henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttä
mättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään eril
lään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä,
joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun
tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu,
6) ’rekisterillä’ mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tieto
joukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko
sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin
perustein jaettu,
7) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viran
omaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten
kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot;
jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittä
mistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oike
uden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
8) ’henkilötietojen käsittelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenki
löä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilö
tietoja rekisterinpitäjän lukuun,
9) ’vastaanottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viran
omaista, virastoa tai muuta elintä, jolle luovutetaan henkilötietoja,
oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdolli
sesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oi
keuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pi
detä vastaanottajina; näiden viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä
tietoja sovellettavia tietosuojasääntöjä noudattaen käsittelyn tarkoi
tusten mukaisesti,
10) ’kolmannella osapuolella’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä kuin rekisteröityä, re
kisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöä, joilla on oi
keus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötie
tojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena,
11) rekisteröidyn ’suostumuksella’ mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöi
tyä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hy
väksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaise
van lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan
toimen,
12) ’henkilötietojen tietoturvaloukkauksella’ tietoturvaloukkausta, jonka
seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen
henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen,
häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy
tietoihin,
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13) ’geneettisillä tiedoilla’ henkilötietoja, jotka koskevat luonnollisen
henkilön perittyjä tai hankittuja geneettisiä ominaisuuksia, joista
selviää yksilöllistä tietoa kyseisen luonnollisen henkilön fysiologi
asta tai terveydentilasta ja jotka on saatu erityisesti kyseisen luon
nollisen henkilön biologisesta näytteestä analysoimalla,
14) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia luonnollisen henkilön fyysisiin ja
fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyvällä tekni
sellä käsittelyllä saatuja henkilötietoja, kuten kasvokuvia tai sor
menjälkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö
voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan
varmistaa,
15) ’terveystiedoilla’ luonnollisen henkilön fyysiseen tai psyykkiseen
terveyteen liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien tiedot terveyspal
velujen tarjoamisesta, jotka ilmaisevat hänen terveydentilansa,
16) ’päätoimipaikalla’
a) kun kyseessä on rekisterinpitäjä, jolla on toimipaikkoja useam
massa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, sen keskushallinnon sijainti
paikkaa unionissa, paitsi jos päätökset henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksista ja keinoista tehdään rekisterinpitäjän unionissa si
jaitsevassa toisessa toimipaikassa ja viimeksi mainitulla toimi
paikalla on toimivalta panna kyseiset päätökset täytäntöön; täl
löin päätoimipaikaksi katsotaan toimipaikka, jossa kyseiset pää
tökset on tehty;
b) kun kyseessä on henkilötietojen käsittelijä, jolla on toimipaik
koja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, sen keskushallin
non sijaintipaikkaa unionissa, ja jos henkilötietojen käsittelijällä
ei ole keskushallintoa unionissa, sitä henkilötietojen käsittelijän
unionissa sijaitsevaa toimipaikkaa, jossa henkilötietojen käsitte
lijän toimipaikassa toteutettavan toiminnan yhteydessä suoritet
tava pääasiallinen käsittelytoiminta tapahtuu siinä määrin kuin
henkilötietojen käsittelijään sovelletaan tämän asetuksen mukai
sia erityisiä velvoitteita,
17) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oike
ushenkilöä, jonka rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on
nimennyt kirjallisesti toimimaan lukuunsa 27 artiklan nojalla ja
joka edustaa rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää, kun
on kyse tähän asetukseen perustuvista rekisterinpitäjän tai henkilö
tietojen käsittelijän velvollisuuksista,
18) ’yrityksellä’ taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henki
löä tai oikeushenkilöä sen oikeudellisesta muodosta riippumatta,
mukaan lukien kumppanuudet tai yhdistykset, jotka säännöllisesti
harjoittavat taloudellista toimintaa,
19) ’konsernilla’ määräysvaltaa käyttävää yritystä ja sen määräysval
lassa olevia yrityksiä,
20) ’yritystä koskevilla sitovilla säännöillä’ henkilötietojen suojeluperi
aatteita, joita jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautunut rekisterinpi
täjä tai henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut noudattamaan teh
dessään henkilötietojen siirtoja tai siirtojen sarjoja yhdessä tai use
ammassa kolmannessa maassa sijaitsevalle rekisterinpitäjälle tai
henkilötietojen käsittelijälle konsernin tai yhteistä taloudellista toi
mintaa harjoittavan yritysryhmän sisällä,
21) ’valvontaviranomaisella’ jäsenvaltion 51 artiklan nojalla perustamaa
riippumatonta viranomaista,
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22) ’osallistuvalla valvontaviranomaisella’ valvontaviranomaista, jota
henkilökäsittely koskee, koska
a) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut ky
seisen valvontaviranomaisen jäsenvaltion alueelle;
b) käsittely vaikuttaa merkittävästi tai on omiaan vaikuttamaan
merkittävästi kyseisessä valvontaviranomaisen jäsenvaltiossa
asuviin rekisteröityihin; tai
c) kyseiselle valvontaviranomaiselle on tehty valitus,
23) ’rajatylittävällä käsittelyllä’ joko
a) henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan unionissa rekisterin
pitäjän tai henkilötietojen käsittelijän useammassa kuin yhdessä
jäsenvaltiossa sijaitsevassa toimipaikassa toteutettavan toiminnan
yhteydessä, ja rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on
sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon; tai
b) henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan unionissa rekisterin
pitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ainoassa toimipaikassa to
teutettavan toiminnan yhteydessä mutta joka vaikuttaa merkittä
västi tai on omiaan vaikuttamaan merkittävästi useammassa kuin
yhdessä jäsenvaltiossa oleviin rekisteröityihin,
24) ’merkityksellisellä ja perustellulla vastalauseella’ vastalausetta pää
tösehdotukseen, joka koskee sitä, onko tätä asetusta rikottu vai ei,
tai tapauksen mukaan sitä, onko rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän suhteen suunniteltu toimi asetuksen mukainen, ja jossa
osoitetaan selvästi päätösehdotuksen aiheuttamien riskien merkitys
rekisteröityjen perusoikeuksille ja -vapauksille ja tapauksen mukaan
henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle unionin alueella,
25) ’tietoyhteiskunnan palveluilla’ palveluja, jotka määritellään Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (1) 1 artik
lan 1 kohdan b alakohdassa,
26) ’kansainvälisellä järjestöllä’ järjestöä ja sen alaisia elimiä, joihin
sovelletaan kansainvälistä julkisoikeutta, tai muuta elintä, joka on
perustettu kahden tai useamman maan välisellä sopimuksella tai
tällaisen sopimuksen perusteella.

II LUKU

Periaatteet
5 artikla
Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
1.

Henkilötietojen suhteen on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn
kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäky
vyys”);
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päi
vänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja kos
kevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menette
lystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
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b) ne on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten,
eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yh
teensopimattomalla tavalla; myöhempää käsittelyä yleisen edun mu
kaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutki
mustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ei katsota 89 artik
lan 1 kohdan mukaisesti yhteensopimattomaksi alkuperäisten tarkoi
tusten kanssa (”käyttötarkoitussidonnaisuus”);
c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja
siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten
niitä käsitellään (”tietojen minimointi”);
d) henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on
toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmis
tamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”);
e) ne on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa
ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten
toteuttamista varten; henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja,
jos henkilötietoja käsitellään ainoastaan yleisen edun mukaisia arkis
tointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituk
sia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti
edellyttäen, että tässä asetuksessa vaaditut asianmukaiset tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet on pantu täytäntöön rekisteröidyn oike
uksien ja vapauksien turvaamiseksi (”säilytyksen rajoittaminen”);
f) niitä on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asian
mukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja
lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä,
tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä
tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).
2.
Rekisterinpitäjä vastaa siitä, ja sen on pystyttävä osoittamaan se,
että 1 kohtaa on noudatettu (”osoitusvelvollisuus”).

6 artikla
Käsittelyn lainmukaisuus
1.
Käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi,
jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien
toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi;
d) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
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e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oike
utettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa
edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjä
yttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Ensimmäisen alakohdan f alakohtaa ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota
viranomaiset suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

2.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön yksityiskoh
taisempia säännöksiä tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen sovelta
misen mukauttamiseksi sellaisessa käsittelyssä, joka tehdään 1 kohdan c
ja e alakohdan noudattamiseksi määrittämällä täsmällisemmin tietojen
käsittely- ja muita toimenpiteitä koskevat erityiset vaatimukset, joilla
varmistetaan laillinen ja asianmukainen tietojenkäsittely muun muassa
muissa erityisissä käsittelytilanteissa siten kuin IX luvussa säädetään.

3.
Edellä olevan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetun käsittelyn
perustasta on säädettävä joko

a) unionin oikeudessa; tai

b) rekisterinpitäjään sovellettavassa jäsenvaltion lainsäädännössä.

Käsittelyn tarkoitus määritellään kyseisessä käsittelyn oikeusperusteessa
tai, 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa käsittelyssä, sen on oltava
tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitä
jälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Kyseinen käsittelyn oike
usperuste voi sisältää erityisiä säännöksiä, joilla mukautetaan tämän
asetuksen sääntöjen soveltamista, muun muassa: yleisiä edellytyksiä,
jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukai
suutta; käsiteltävien tietojen tyyppiä; asianomaisia rekisteröityjä, yhtei
söjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa; käyt
tötarkoitussidonnaisuutta; säilytysaikoja; sekä käsittelytoimia ja -menet
telyjä, mukaan lukien laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn var
mistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, kuten toimenpiteet muita IX lu
vussa esitettyjä erityisiä tietojenkäsittelytilanteita varten. Unionin oike
uden tai jäsenvaltion lainsäädännön on täytettävä yleisen edun mukainen
tavoite ja oltava oikeasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämää
rään nähden.

4.
Jos käsittely tapahtuu muuta kuin sitä tarkoitusta varten, jonka
vuoksi tiedot on kerätty, eikä käsittely perustu rekisteröidyn suostumuk
seen eikä unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön, joka muo
dostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhtei
sen toimenpiteen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden tur
vaamiseksi, rekisterinpitäjän on otettava huomioon muun muassa seura
avat asiat varmistaakseen, että muuhun tarkoitukseen tapahtuva käsittely
on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin
kerättiin:

a) henkilötietojen keruun tarkoitusten ja aiotun myöhemmän käsittelyn
tarkoitusten väliset yhteydet;
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b) henkilötietojen keruun asiayhteys erityisesti rekisteröityjen ja rekis
terinpitäjän välisen suhteen osalta;

c) henkilötietojen luonne, erityisesti se, käsitelläänkö erityisiä henkilö
tietojen ryhmiä 9 artiklan mukaisesti tai rikostuomioihin ja rikko
muksiin liittyviä henkilötietoja 10 artiklan mukaisesti;

d) aiotun myöhemmän käsittelyn mahdolliset seuraukset rekisteröidyille;

e) asianmukaisten suojatoimien, kuten salaamisen tai pseudonymisoin
nin, olemassaolo.

7 artikla
Suostumuksen edellytykset
1.
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisterinpitäjän on
pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksen hen
kilötietojensa käsittelyyn.

2.
Jos rekisteröity antaa suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa,
joka koskee myös muita asioita, suostumuksen antamista koskeva
pyyntö on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärret
tävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kie
lellä. Mikään tätä asetusta rikkova osa sellaisesta ilmoituksesta ei ole
sitova.

3.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Ennen suostu
muksen antamista rekisteröidylle on ilmoitettava tästä. Suostumuksen pe
ruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen.

4.
Arvioitaessa suostumuksen vapaaehtoisuutta on otettava mahdolli
simman kattavasti huomioon muun muassa se, onko palvelun tarjoami
sen tai muun sopimuksen täytäntöönpanon ehdoksi asetettu suostumus
sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka eivät ole tarpeen kyseisen
sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

8 artikla
Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään lapsen suostumukseen
sovellettavat ehdot
1.
Jos 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan, katsotaan, että kun
kyseessä on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle,
lapsen henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos lapsi on vähintään
16-vuotias. Jos lapsi on alle 16 vuotta, tällainen käsittely on lainmu
kaista vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen vanhempainvas
tuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen.

Jäsenvaltiot voivat lainsäädännössään säätää tätä tarkoitusta koskevasta
alemmasta iästä, joka ei saa olla alle 13 vuotta.
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2.
Rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tarkis
taakseen tällaisissa tapauksissa, että lapsen vanhempainvastuunkantaja
on antanut suostumuksen tai valtuutuksen, käytettävissä oleva teknolo
gia huomioon ottaen.
3.
Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden yleiseen sopimus
oikeuteen, kuten sääntöihin, jotka koskevat sopimuksen pätevyyttä,
muodostamista tai vaikutuksia suhteessa lapseen.

9 artikla
Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely
1.
Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen
alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen kä
sittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koske
vien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja
suuntautumista koskevien tietojen käsittely on kiellettyä.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos sovelletaan jotakin seuraa
vista:
a) rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten hen
kilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten,
paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä sää
detään, että 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekiste
röidyn suostumuksella;
b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja
erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja
sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oike
udessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädän
nön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn
perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista;
c) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti tai
juridisesti estynyt antamasta suostumustaan;
d) käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammat
tiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai muun voittoa ta
voittelemattoman yhteisön laillisen toiminnan yhteydessä ja asianmu
kaisin suojatoimin, sillä edellytyksellä, että käsittely koskee ainoas
taan näiden yhteisöjen jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, joilla
on yhteisöihin säännölliset, yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet,
ja että henkilötietoja ei luovuteta yhteisön ulkopuolelle ilman rekis
teröidyn suostumusta;
e) käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti
saattanut julkisiksi;
f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puo
lustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtä
viään;

02016R0679 — FI — 04.05.2016 — 000.002 — 11
▼B
g) käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä unionin
oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on
oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä
osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukai
sista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja
etujen suojaamiseksi;

h) käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa kos
kevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lää
ketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoi
don tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon
palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten unionin oikeuden tai jä
senvaltion lainsäädännön perusteella tai terveydenhuollon ammattilai
sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja noudattaen 3 kohdassa
esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia;

i) käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi,
kuten vakavilta rajatylittäviltä terveysuhkilta suojautumiseksi tai ter
veydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten laitteiden korkei
den laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi sellaisen unionin
oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, jossa säädetään
asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien
ja vapauksien, erityisesti salassapitovelvollisuuden, suojaamiseksi;

j) käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia
taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia
tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikea
suhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin
oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista
ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen
suojaamiseksi.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja voidaan käsitellä 2
kohdan h alakohdassa esitettyihin tarkoituksiin, kun kyseisiä tietoja kä
sittelee tai niiden käsittelystä vastaa ammattilainen, jolla on lakisäätei
nen salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädän
nön perusteella tai kansallisten toimivaltaisten elinten vahvistamien
sääntöjen perusteella, taikka toinen henkilö, jota niin ikään sitoo laki
sääteinen salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai jäsenvaltion lain
säädännön tai kansallisten toimivaltaisten elinten vahvistamien sääntöjen
perusteella.

4.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön lisäehtoja,
mukaan lukien rajoituksia, jotka koskevat geneettisten tietojen, biomet
risten tietojen tai terveystietojen käsittelyä.

10 artikla
Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin
liittyvien henkilötietojen käsittely 6 artiklan 1 kohdan perusteella suori
tetaan vain viranomaisen valvonnassa tai silloin, kun se sallitaan unionin
oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säädetään asianmukai
sista suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemisek
si. Kattavaa rikosrekisteriä pidetään vain julkisen viranomaisen
valvonnassa.
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11 artikla
Käsittely, joka ei edellytä tunnistamista
1.
Jos tarkoitukset, joihin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, ei
vät edellytä tai eivät enää edellytä, että rekisterinpitäjä tunnistaa rekis
teröidyn, rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta säilyttää, hankkia tai
käsitellä lisätietoja rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä olisi
tarpeen vain tämän asetuksen noudattamiseksi.

2.
Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterin
pitäjä pystyy osoittamaan, ettei se pysty tunnistamaan rekisteröityä, re
kisterinpitäjän on ilmoitettava asiasta rekisteröidylle, jos tämä on mah
dollista. Tällaisissa tapauksissa 15–20 artiklaa ei sovelleta, paitsi jos
rekisteröity näiden artikloiden mukaisia oikeuksiaan käyttääkseen antaa
lisätietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa.

III LUKU

Rekisteröidyn oikeudet
1 Jakso
Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset
säännöt
12 artikla
Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt
rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten
1.
Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet toi
mittaakseen rekisteröidylle 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot ja 15–22 ar
tiklan ja 34 artiklan mukaiset kaikki käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti
esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa
muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä varsinkin silloin, kun
tiedot on tarkoitettu erityisesti lapselle. Tiedot on toimitettava kirjalli
sesti tai muulla tavoin ja tapauksen mukaan sähköisessä muodossa. Jos
rekisteröity sitä pyytää, tiedot voidaan antaa suullisesti edellyttäen, että
rekisteröidyn henkilöllisyys on vahvistettu muulla tavoin.

2.
Rekisterinpitäjän on helpotettava 15–22 artiklan mukaisten rekis
teröidyn oikeuksien käyttämistä. Edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoite
tuissa tapauksissa rekisterinpitäjä ei saa kieltäytyä toimimasta rekisteröi
dyn pyynnöstä tämän 15–22 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämi
seksi ellei rekisterinpitäjä osoita, ettei se pysty tunnistamaan rekisteröi
tyä.

3.
Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle tiedot toimenpi
teistä, joihin on ryhdytty 15–22 artiklan nojalla tehdyn pyynnön joh
dosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kulu
essa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa
enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkai
suus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta
mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottami
sesta sekä viivästymisen syyt. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköi
sesti, tiedot on toimitettava sähköisesti mahdollisuuksien mukaan, paitsi
jos rekisteröity toisin pyytää.
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4.
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön
perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt sii
hen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle
ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
5.
Jäljempänä olevan 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja
kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat mak
suttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä
voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toi
mittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen
perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
6.
Jos rekisterinpitäjällä on perusteltua syytä epäillä 15–21 artiklan
mukaisen pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekis
terinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekis
teröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta 11 artiklan soveltamista.
7.
Jäljempänä 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa
rekisteröidyille yhdistettynä vakiomuotoisiin kuvakkeisiin, jotta suunni
tellusta käsittelystä voidaan antaa mielekäs yleiskuva helposti erottuval
la, ymmärrettävällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla. Jos kuvakkeet
esitetään sähköisessä muodossa, niiden on oltava koneellisesti
luettavissa.
8.
Siirretään komissiolle valta antaa 92 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, jotta voidaan määrittää kuvakkeilla annettavat tiedot ja
menettelyt, joilla standardoituja kuvakkeita tarjotaan käyttöön.

2 Jakso
Ilmoittaminen ja pääsy henkilötietoihin
13 artikla
Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä
1.
Kerättäessä rekisteröidyltä häntä koskevia henkilötietoja rekisterin
pitäjän on silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle
kaikki seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän ja tapauksen mukaan tämän mahdollisen edustajan
identiteetti ja yhteystiedot;
b) tapauksen mukaan tietosuojavastaavan yhteystiedot;
c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;
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d) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsit
tely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

e) henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

f) tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää hen
kilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, ja tieto
tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen olemassaolosta
tai puuttumisesta, tai jos kyseessä on 46 tai 47 artiklassa tai 49 ar
tiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista
tai asianmukaisista suojatoimista ja siitä, miten niistä saa jäljennök
sen tai minne ne on asetettu saataville.

▼B
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on
silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle seuraavat
lisätiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn
takaamiseksi:

a) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan
määrittämiskriteerit;

b) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oi
kaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

c) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsitte
lyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a
alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan;

d) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

e) onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perus
tuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus
sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten
tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset;

f) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 koh
dassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä ta
pauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta sa
moin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset
rekisteröidylle.

3.
Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän
on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä
muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot 2
kohdan mukaisesti.

4.
Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, jos ja siltä osin kuin
rekisteröity on jo saanut tiedot.
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14 artikla
Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä
1.
Kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on toimi
tettava rekisteröidylle seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen edustajan identiteetti ja
yhteystiedot;
b) tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot;
c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;
d) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
e) mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;
f) tarvittaessa tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja
kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainväliselle jär
jestölle, ja tieto tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätök
sen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseessä on 46 tai
47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu
siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siitä, miten
niistä saa jäljennöksen tai minne ne on asetettu saataville.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on
toimitettava rekisteröidylle seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen rekiste
röidyn kannalta asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi:
a) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan
määrittämiskriteerit;
b) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsit
tely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
c) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oi
kaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa
käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
d) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsitte
lyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a
alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan;
e) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
f) mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu
yleisesti saatavilla olevista lähteistä;
g) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 koh
dassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä ta
pauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta sa
moin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset
rekisteröidylle.
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3.

Rekisterinpitäjän on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot:

a) kohtuullisen ajan kuluttua mutta viimeistään kuukauden kuluessa
henkilötietojen saamisesta ottaen huomioon tietojen käsittelyyn liit
tyvät erityiset olosuhteet;
b) jos henkilötietoja käytetään viestintään asianomaisen rekisteröidyn
kanssa, viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä en
simmäisen kerran; tai
c) jos henkilötietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle vastaanottajalle, vii
meistään silloin kun näitä tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.
4.
Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän
on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä
muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot 2
kohdan mukaisesti.
5.

Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta, jos ja siltä osin kuin

a) rekisteröity on jo saanut tiedot;
b) kyseisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaa
tisi kohtuutonta vaivaa, erityisesti kun käsittely tapahtuu yleisen edun
mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä ja historiallisia tutki
mustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten siten, että nou
datetaan 89 artiklan 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia,
tai niiltä osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus
todennäköisesti estää kyseisten yleisen edun mukaisten arkistointitar
koitusten tai tieteellisten ja historiallisten tutkimustarkoitusten taikka
tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti;
tällaisissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset
toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettu
jen etujen suojaamiseksi, mukaan lukien kyseisten tietojen saattami
nen julkisesti saataville;
c) tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti
rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekis
teröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
d) tiedot on pidettävä luottamuksellisina, koska niitä koskee unionin
oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuva vaitiolovelvolli
suus, kuten lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

15 artikla
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
1.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä,
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja
jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
sekä seuraavat tiedot:
a) käsittelyn tarkoitukset;
b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa
olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja
on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
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d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai
jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
e) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koske
vien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötieto
jen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä
käytettävissä olevat tiedot;
h) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 koh
dassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä ta
pauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta sa
moin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset
rekisteröidylle.
2.
Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväli
selle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus 46 artiklassa
tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.
3.
Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilö
tiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä
voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen
maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitet
tava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity
toisin pyytää.
4.
Oikeus saada 3 kohdassa tarkoitettu jäljennös ei saa vaikuttaa
haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

3 Jakso
Tietojen oikaiseminen ja poistaminen
16 artikla
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman ai
heetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset hen
kilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekis
teröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun
muassa toimittamalla lisäselvitys.

17 artikla
Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
1.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekis
teröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterin
pitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytys
tä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne ke
rättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
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b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut
6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c) rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä
käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa
käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla;
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lain
säädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi;
f) henkilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteis
kunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
2.
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on 1 kohdan
mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva tekno
logia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuul
liset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henki
lötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt ky
seisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit
tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.
3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen

a) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyt
tämiseksi;
b) rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion
lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen vel
voitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua kos
kevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämistä varten;
c) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä 9 artiklan 2
kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
d) yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten
89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus
todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti;
tai
e) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

18 artikla
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
1.
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa kä
sittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsit
telyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa
niiden paikkansapitävyyden;
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b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tar
koituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laa
timiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1
kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekiste
rinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

2.
Jos käsittelyä on rajoitettu 1 kohdan nojalla, näitä henkilötietoja
saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn
suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua
koskevista syistä.

3.
Jos rekisteröity on saanut käsittelyn rajoitetuksi 1 kohdan nojalla,
rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsitte
lyä koskeva rajoitus poistetaan.

19 artikla
Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva
ilmoitusvelvollisuus
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista 16 artiklan, 17 artiklan 1
kohdan ja 18 artiklan mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista,
poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle hen
kilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai
vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröi
dylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

20 artikla
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
1.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka
hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä
ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilö
tiedot on toimitettu, jos

a) käsittely perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai
9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1
kohdan b alakohdan nojalla; ja

b) käsittely suoritetaan automaattisesti.

2.
Kun rekisteröity käyttää 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tie
dot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirret
tyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
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3.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden käyttäminen ei
kuitenkaan saa rajoittaa 17 artiklan soveltamista. Tätä oikeutta ei sovel
leta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorit
tamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä
varten.

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ei saa vaikuttaa haitallisesti
muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

4 Jakso
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja
automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset
21 artikla
Vastustamisoikeus
1.
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilantee
seensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f
alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterin
pitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu
syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

2.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröi
dyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötieto
jen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia
silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

3.
Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkki
nointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

4.
Viimeistään silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensim
mäisen kerran, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu oikeus on nimenomaisesti
saatettava rekisteröidyn tietoon ja esitettävä selkeästi ja muusta tiedo
tuksesta erillään.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estä
5.
mättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi käyttää
vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

6.
Jos henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimus
tarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen
käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi.
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22 artikla
Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna
1.
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen koh
teeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten pro
filointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa
häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
2.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos päätös

a) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen
tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;
b) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmu
kaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oi
keutettujen etujen suojaamiseksi; tai
c) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.
3.
Edellä 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa re
kisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn
oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä
koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän
puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa
päätös.
4.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut päätökset eivät saa perustua 9 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovel
letaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpi
teet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen
suojaamiseksi on toteutettu.

5 Jakso
Rajoitukset
23 artikla
Rajoitukset
1.
Rekisterinpitäjään tai henkilötietojen käsittelijään sovellettavassa
unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan lainsäädän
tötoimenpiteellä rajoittaa 12–22 artiklassa ja 34 artiklassa sekä 5 artik
lassa, siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 12–22 artiklassa säädet
tyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuk
sien soveltamisalaa, jos kyseisessä rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä
osin perusoikeuksia ja -vapauksia ja se on demokraattisessa yhteiskun
nassa välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata
a) kansallinen turvallisuus;
b) puolustus;
c) yleinen turvallisuus;
d) rikosten ennalta estäminen, tutkinta, paljastaminen tai rikoksiin liit
tyvät syytetoimet taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöön
pano, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta
suojelu tai tällaisten uhkien ehkäisy;
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e) muut unionin tai jäsenvaltion yleiseen julkiseen etuun liittyvät tärkeät
tavoitteet, erityisesti unionille tai jäsenvaltiolle tärkeä taloudellinen
tai rahoituksellinen etu, mukaan lukien rahaan, talousarvioon ja ve
rotukseen liittyvät asiat sekä kansanterveys ja sosiaaliturva;
f) oikeudellisen riippumattomuuden ja oikeudellisten menettelyjen
suojelu;
g) säänneltyä ammattitoimintaa koskevan ammattietiikan rikkomisen
torjunta, tutkinta, selvittäminen ja syytteeseenpano;
h) valvonta-, tarkastus- tai sääntelytehtävä, joka satunnaisestikin liittyy
julkisen vallan käyttöön a–e ja g alakohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa;
i) rekisteröidyn suojelu tai muille kuuluvat oikeudet ja vapaudet;
j) yksityisoikeudellisten kanteiden täytäntöönpano.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lainsäädäntötoimenpiteiden on si
sällettävä tarpeen mukaan erityisiä säännöksiä, jotka koskevat ainakin
a) käsittelytarkoitusta tai käsittelyn ryhmiä;
b) henkilötietoryhmiä;
c) käyttöön otettujen rajoitusten soveltamisalaa;
d) suojatoimia, joilla estetään väärinkäyttö tai lainvastainen pääsy tie
toihin tai niiden siirtäminen;
e) rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien ryhmien määrittämistä;
f) tietojen säilytysaikoja ja sovellettavia suojatoimia ottaen huomioon
käsittelyn tai käsittelyryhmien luonne, laajuus ja tarkoitukset;
g) rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvia riskejä; ja
h) rekisteröityjen oikeutta saada tietoa rajoituksesta, paitsi jos tämä
voisi vaarantaa rajoituksen tarkoituksen.

IV LUKU

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
1 Jakso
Yleiset velvollisuudet
24 artikla
Rekisterinpitäjän vastuu
1.
Ottaen huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoi
tukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdis
tuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit rekiste
rinpitäjän on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpi
teet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan
tätä asetusta. Näitä toimenpiteitä on tarkistettava ja päivitettävä
tarvittaessa.
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2.
Kun se on oikeasuhteista käsittelytoimiin nähden, 1 kohdassa tar
koitettuihin toimenpiteisiin kuuluu, että rekisterinpitäjä panee täytäntöön
asianmukaiset tietosuojaa koskevat toimintaperiaatteet.

3.
Jäljempänä 40 artiklassa tarkoitettujen käytännesääntöjen tai 42 ar
tiklassa tarkoitetun hyväksytyn sertifiointimekanismin noudattamista
voidaan käyttää yhtenä tekijänä sen osoittamiseksi, että rekisterinpitä
jälle asetettuja velvollisuuksia noudatetaan.

25 artikla
Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
1.
Ottaen huomioon uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset
sekä käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä
käsittelyn aiheuttamat todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtele
vat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille rekisterin
pitäjän on käsittelytapojen määrittämisen ja itse käsittelyn yhteydessä
toteutettava tehokkaasti tietosuojaperiaatteiden, kuten tietojen minimoin
nin, täytäntöönpanoa varten asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet, kuten tietojen pseudonymisointi ja tarvittavat suojatoimet,
jotta ne saataisiin sisällytettyä käsittelyn osaksi ja jotta käsittely vastaisi
tämän asetuksen vaatimuksia ja rekisteröityjen oikeuksia suojattaisiin.

2.
Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organi
satoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että oletusarvoisesti käsitel
lään vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen kannalta tarpeellisia
henkilötietoja. Tämä velvollisuus koskee kerättyjen henkilötietojen mää
riä, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. Näiden toimen
piteiden avulla on varmistettava etenkin se, että henkilötietoja oletus
arvoisesti ei saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville ilman
luonnollisen henkilön myötävaikutusta.

3.
Hyväksyttyä 42 artiklan mukaista sertifiointimekanismia voidaan
käyttää yhtenä tekijänä sen osoittamiseksi, että tämän artiklan 1 ja 2
kohdassa asetettuja vaatimuksia noudatetaan.

26 artikla
Yhteisrekisterinpitäjät
1.
Jos vähintään kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä käsittelyn
tarkoitukset ja keinot, ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Ne määrittelevät
keskinäisellä järjestelyllä läpinäkyvällä tavalla kunkin vastuualueen tässä
asetuksessa vahvistettujen velvoitteiden noudattamiseksi, erityisesti re
kisteröityjen oikeuksien käytön ja 13 ja 14 artiklan mukaisten tietojen
toimittamista koskevien tehtäviensä osalta, paitsi jos ja siltä osin kuin
rekisterinpitäjiin sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lain
säädännössä määritellään rekisterinpitäjien vastuualueet. Järjestelyn yh
teydessä voidaan nimetä rekisteröidyille yhteyspiste.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta järjestelystä on käytävä asian
mukaisesti ilmi yhteisten rekisterinpitäjien todelliset roolit ja suhteet
rekisteröityihin nähden. Järjestelyn keskeisten osien on oltava rekisteröi
dyn saatavilla.

3.
Riippumatta 1 kohdassa tarkoitetun järjestelyn ehdoista rekisteröity
voi käyttää tämän asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin
rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan.

27 artikla
Unionin

ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien
henkilötietojen käsittelijöiden edustajat

tai

1.
Sovellettaessa 3 artiklan 2 kohtaa rekisterinpitäjän tai henkilötie
tojen käsittelijän on nimettävä kirjallisesti edustaja unionin aluetta
varten.

2.

Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta

a) jos käsittely on satunnaista eikä kohdistu laajamittaisesti 9 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuihin erityisiin tietoryhmiin tai 10 artiklassa tar
koitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin henkilötietoihin
eikä todennäköisesti aiheuta käsittelyn luonne, asiayhteys, laajuus ja
tarkoitukset huomioon ottaen riskiä luonnollisen henkilön oikeuksien
ja vapauksille; tai

b) viranomaisiin tai julkishallinnon elimiin.

3.
Edustajan on oltava sijoittautunut johonkin jäsenvaltioista, joissa
ovat ne rekisteröidyt, joiden henkilötietoja käsitellään heille tarjottavien
tavaroiden tai palvelujen yhteydessä tai joiden käyttäytymistä seurataan.

4.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on annettava edus
tajalle toimivaltuudet siihen, että erityisesti valvontaviranomaiset ja re
kisteröidyt ottavat edustajaan yhteyttä rekisterinpitäjän tai henkilötieto
jen käsittelijän lisäksi tai sijasta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät
käsittelyyn, tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

5.
Se, että rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä nimeää edus
tajan, ei rajoita oikeustoimia, jotka voidaan käynnistää rekisterinpitäjää
tai henkilötietojen käsittelijää vastaan.

28 artikla
Henkilötietojen käsittelijä
1.
Jos käsittely on määrä suorittaa rekisterinpitäjän lukuun, rekiste
rinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä,
jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja orga
nisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää
tämän asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuk
sien suojelu.
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2.
Henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää toisen henkilötietojen kä
sittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista
ennakkolupaa. Kun kyse on kirjallisesta ennakkoluvasta, henkilötietojen
käsittelijän on tiedotettava rekisterinpitäjälle kaikista suunnitelluista
muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisää
mistä tai vaihtamista, ja annettava siten rekisterinpitäjälle mahdollisuus
vastustaa tällaisia muutoksia.
3.
Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa käsittelyä on määritettävä
sopimuksella tai muulla unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisella oikeudellisella asiakirjalla, joka sitoo henkilötietojen käsitte
lijää suhteessa rekisterinpitäjään ja jossa vahvistetaan käsittelyn kohde ja
kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröi
tyjen ryhmät, rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. Tässä sopi
muksessa tai muussa oikeudellisessa asiakirjassa on säädettävä erityises
ti, että henkilötietojen käsittelijä
a) käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien doku
mentoitujen ohjeiden mukaisesti, mikä koskee myös henkilötietojen
siirtoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, paitsi jos
henkilötietojen käsittelijään sovellettavassa unionin oikeudessa tai
jäsenvaltion lainsäädännössä toisin vaaditaan, missä tapauksessa hen
kilötietojen käsittelijä tiedottaa rekisterinpitäjälle tästä oikeudellisesta
vaatimuksesta ennen käsittelyä, paitsi jos tällainen tiedottaminen
kielletään kyseisessä laissa yleistä etua koskevien tärkeiden syiden
vuoksi;
b) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat
sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee
asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;
c) toteuttaa kaikki 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet;
d) noudattaa 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toisen henkilötietojen käsit
telijän käytön edellytyksiä;
e) ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen auttaa rekisterinpitäjää asi
anmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdolli
suuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa säädettyjen rekisteröidyn oi
keuksien käyttämistä;
f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että 32–36 artiklassa säädettyjä
velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja
henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;
g) rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn
liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot re
kisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos
unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyt
tämään henkilötiedot;
h) saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen
tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoitta
mista varten, ja sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän val
tuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä
osallistuu niihin.
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Ensimmäisen alakohdan h alakohdan osalta henkilötietojen käsittelijän
on välittömästi ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos hän katsoo, että oh
jeistus rikkoo tätä asetusta tai muita unionin tai jäsenvaltion tietosuoja
säännöksiä.

4.
Kun henkilötietojen käsittelijä käyttää toisen henkilötietojen käsit
telijän palveluksia erityisten käsittelytoimintojen suorittamiseksi rekiste
rinpitäjän puolesta, kyseiseen toiseen henkilötietojen käsittelijään sovel
letaan sopimuksen tai unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisen muun oikeudellisen asiakirjan mukaisesti samoja tietosuoja
velvoitteita kuin ne, jotka on vahvistettu 3 kohdassa tarkoitetussa rekis
terinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisessä sopimuksessa tai
muussa oikeudellisessa asiakirjassa erityisesti antaen riittävät takeet siitä,
että käsittelyyn liittyvät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet
toteutetaan niin, että käsittely täyttää tämän asetuksen vaatimukset. Kun
toinen henkilötietojen käsittelijä ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, alkupe
räinen henkilötietojen käsittelijä on edelleen täysimääräisesti vastuussa
toisen henkilötietojen käsittelijän velvoitteiden suorittamisesta suhteessa
rekisterinpitäjään.

5.
Jäljempänä 40 artiklassa tarkoitettujen hyväksyttyjen käytänne
sääntöjen tai 42 artiklassa tarkoitetun hyväksytyn sertifiointimekanismin
noudattamista voidaan käyttää osatekijänä, jolla osoitetaan, että tämän
artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut riittävät takeet on annettu.

6.
Sanotun rajoittamatta rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsitteli
jän yksittäistä sopimusta, tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu
sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja voi perustua kokonaan tai osit
tain tämän artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitettuihin vakiosopimuslausek
keisiin; tämä koskee myös tilannetta, jossa ne ovat osa rekisterinpitäjälle
tai henkilötietojen käsittelijälle 42 tai 43 artiklan mukaisesti myönnettyä
sertifiointia.

7.
Komissio voi laatia vakiosopimuslausekkeita tämän artiklan 3 ja 4
kohdassa tarkoitettuja seikkoja varten ja 93 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8.
Valvontaviranomainen voi hyväksyä vakiosopimuslausekkeita tä
män artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja seikkoja varten ja 63 artiklassa
tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti.

9.
Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tai muun oikeudel
lisen asiakirjan on oltava kirjallinen, mukaan lukien sähköisessä
muodossa.

10.
Jos henkilötietojen käsittelijä rikkoo tätä asetusta määrittämällä
käsittelyn tarkoitukset ja keinot, kyseistä henkilötietojen käsittelijää on
pidettävä tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä, sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta 82, 83 ja 84 artiklan soveltamista.
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29 artikla
Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän
alaisuudessa
Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin,
ei saa käsitellä niitä muuten kuin rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti,
ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä niin vaadita.

30 artikla
Seloste käsittelytoimista
1.
Jokaisen rekisterinpitäjän ja tarvittaessa rekisterinpitäjän edustajan
on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. Selos
teen on käsitettävä kaikki seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitä
jän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot;
b) käsittelyn tarkoitukset;
c) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä;
d) henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovu
tettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa tai kansain
välisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;
e) tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
tai kansainväliselle järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä kolmas
maa tai kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä asianmukaisia suo
jatoimia koskevat asiakirjat, jos kyseessä on 49 artiklan 1 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto;
f) mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut
määräajat;
g) mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.
2.
Kunkin henkilötietojen käsittelijän ja tarvittaessa henkilötietojen
käsittelijän edustajan on ylläpidettävä selostetta kaikista rekisterinpitäjän
lukuun suoritettavista käsittelytoimista niin että seloste käsittää seuraavat
tiedot:
a) henkilötietojen käsittelijän tai käsittelijöiden ja kunkin rekisterinpitä
jän, jonka lukuun henkilötietojen käsittelijä toimii, sekä rekisterinpi
täjän tai tarvittaessa henkilötietojen käsittelijän edustajan ja tietosuo
javastaavan nimi ja yhteystiedot;
b) kunkin rekisterinpitäjän lukuun suoritettujen käsittelyiden ryhmät;
c) tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
tai kansainväliselle järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä kolmas
maa tai kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä asianmukaisia suo
jatoimia koskevat asiakirjat, jos kyseessä on 49 artiklan 1 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto;
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d) mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun selosteen on oltava kirjallinen,
mukaan lukien sähköisessä muodossa.

4.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän sekä tarvittaessa
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän edustajan on pyydettäessä
saatettava seloste valvontaviranomaisen saataville.

5.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet eivät koske yri
tystä tai järjestöä, jossa on alle 250 työntekijää, paitsi jos sen suorittama
käsittely todennäköisesti aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille ja va
pauksille, käsittely ei ole satunnaista tai käsittely kohdistuu 9 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuihin erityisiin tietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitet
tuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin henkilötietoihin.

31 artikla
Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän sekä tarvittaessa rekiste
rinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän edustajan on pyynnöstä tehtävä
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa sen tehtävien suorittamiseksi.

2 Jakso
Henkilötietojen turvallisuus
32 artikla
Käsittelyn turvallisuus
1.
Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, kä
sittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten
henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään
ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit rekisterinpitäjän ja henkilötietojen
käsittelijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmista
miseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten

a) henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;

b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksel
lisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;

c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen
tai teknisen vian sattuessa;

d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti tek
nisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsitte
lyn turvallisuuden varmistamiseksi.
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2.
Asianmukaisen turvallisuustason arvioimisessa on kiinnitettävä
huomiota erityisesti käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirretty
jen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa
tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvatto
man luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn vuoksi.
3.
Jäljempänä 40 artiklassa tarkoitettujen hyväksyttyjen käytänne
sääntöjen tai 42 artiklassa tarkoitetun hyväksytyn sertifiointimekanismin
noudattamista voidaan käyttää yhtenä tekijänä sen osoittamiseksi, että
tämän artiklan 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia noudatetaan.
4.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava toi
menpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen rekisterinpitäjän tai henki
lötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva luonnollinen henkilö, jolla on
pääsy henkilötietoihin, käsittelee niitä ainoastaan rekisterinpitäjän ohjei
den mukaisesti, ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä
toisin vaadita.

33 artikla
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen valvontavi
ranomaiselle
1.
Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän
on ilmoitettava siitä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien
mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta 55 artiklan mukaisesti toi
mivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos henkilötietojen tietotur
valoukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden
oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos ilmoitusta ei anneta
72 tunnin kuluessa, rekisterinpitäjän on toimitettava valvontaviranomai
selle perusteltu selitys.
2.
Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen tietotur
valoukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan
sen tietoonsa.
3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on vähintään

a) kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkaus, mukaan lukien mahdol
lisuuksien mukaan asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut
lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumää
rät;
b) ilmoitettava tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot tai muu yhteys
piste, josta voi saada lisätietoa;
c) kuvattava henkilötietojen
seuraukset;

tietoturvaloukkauksen

todennäköiset

d) kuvattava toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka
se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta, tar
vittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventä
miseksi.
Jos ja siltä osin kuin tietoja ei ole mahdollista toimittaa saman
4.
aikaisesti, tiedot voidaan toimittaa vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.
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5.
Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tieto
turvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen
liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Valvonta
viranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että
tätä artiklaa on noudatettu.

34 artikla
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle
1.
Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa
korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, re
kisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle il
man aiheetonta viivytystä.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa rekisteröidylle annetta
vassa ilmoituksessa on kuvattava selkeällä ja yksinkertaisella kielellä
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava ainakin 33 ar
tiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja toimenpiteet.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta rekisteröidylle ei vaadita,
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatori
set suojatoimenpiteet ja henkilötietojen tietoturvaloukkauksen koh
teena oleviin henkilötietoihin on sovellettu kyseisiä toimenpiteitä,
erityisesti niitä, joiden avulla henkilötiedot muutetaan muotoon, jossa
ne eivät ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa
päästä tietoihin, kuten salausta;
b) rekisterinpitäjä on toteuttanut jatkotoimenpiteitä, joilla varmistetaan,
että 1 kohdassa tarkoitettu rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin
kohdistuva korkea riski ei enää todennäköisesti toteudu;
c) se vaatisi kohtuutonta vaivaa. Tällaisissa tapauksissa on käytettävä
julkista tiedonantoa tai vastaavaa toimenpidettä, jolla rekisteröidyille
tiedotetaan yhtä tehokkaalla tavalla.
4.
Jos rekisterinpitäjä ei ole vielä ilmoittanut henkilötietojen tietotur
valoukkauksesta rekisteröidylle, valvontaviranomainen voi vaatia ilmoi
tuksen tekemistä tai päättää, että jokin 3 kohdan edellytyksistä täyttyy,
arvioituaan, kuinka todennäköisesti henkilötietojen tietoturvaloukkaus
aiheuttaa suuren riskin.

3 Jakso
Tietosuojaa

koskeva vaikutustenarviointi
ennakkokuuleminen

ja

35 artikla
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
1.
Jos tietyntyyppinen käsittely etenkin uutta teknologiaa käytettäessä
todennäköisesti aiheuttaa – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoi
tukset huomioon ottaen – luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien
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kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava
arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suo
jalle. Yhtä arviota voidaan käyttää samankaltaisiin vastaavia korkeita riskejä
aiheuttaviin käsittelytoimiin.
2.
Tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia tehdessään rekisterinpi
täjän on pyydettävä neuvoja tietosuojavastaavalta, jos sellainen on
nimitetty.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tietosuojaa koskeva vaikutustenarvi
ointi vaaditaan erityisesti tapauksissa joissa:
a) luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien järjestel
mällinen ja kattava arviointi, joka perustuu automaattiseen käsitte
lyyn, kuten profilointiin, ja johtaa päätöksiin, joilla on luonnollista
henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat luonnolli
seen henkilöön vastaavalla tavalla merkittävästi;
b) laajamittainen käsittely, joka kohdistuu 9 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin
rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin; tai
c) yleisölle avoimen alueen järjestelmällinen valvonta laajamittaisesti.
4.
Valvontaviranomaisen on laadittava ja julkaistava luettelo käsitte
lytoimien tyypeistä, joiden yhteydessä vaaditaan 1 kohdan nojalla tieto
suojaa koskeva vaikutustenarviointi. Valvontaviranomaisen on toimitet
tava tällaiset luettelot 68 artiklassa tarkoitetulle neuvostolle.
5.
Valvontaviranomainen voi myös laatia ja julkaista luettelon käsit
telytoimien tyypeistä, joiden osalta ei vaadita tietosuojaa koskevaa vai
kutustenarviointia. Valvontaviranomaisen on toimitettava tällaiset luette
lot tietosuojaneuvostolle.
6.
Jos 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu luettelo sisältää käsittelytoimia,
jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen rekisteröidyille tai
näiden käyttäytymisen seurantaan useissa jäsenvaltioissa tai jos toimet
voivat merkittävästi vaikuttaa henkilötietojen vapaaseen liikkuvuuteen
unionissa, toimivaltaisen valvontaviranomaisen on sovellettava 63 artik
lassa tarkoitettua yhdenmukaisuusmekanismia ennen kuin se vahvistaa
kyseisen luettelon.
7.

Arvioinnin on sisällettävä vähintään:

a) järjestelmällinen kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista, ja käsittelyn
tarkoituksista, mukaan lukien tarvittaessa rekisterinpitäjän oikeutetut
edut;
b) arvio käsittelytoimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta tarkoi
tuksiin nähden;
c) arvio 1 kohdassa tarkoitetuista rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia
koskevista riskeistä; ja
d) suunnitellut toimenpiteet riskeihin puuttumiseksi, mukaan lukien
suoja- ja turvallisuustoimet ja mekanismit, joilla varmistetaan henki
lötietojen suoja ja osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu ottaen
huomioon rekisteröityjen ja muiden asianomaisten oikeudet ja oike
utetut edut.
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8.
Se, että asianomaiset rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät
noudattavat 40 artiklassa tarkoitettuja hyväksyttyjä käytännesääntöjä,
otetaan asianmukaisesti huomioon arvioitaessa kyseisten rekisterinpitä
jien ja henkilötietojen käsittelijöiden suorittamien käsittelytoimien vai
kutusta erityisesti tietosuojaa koskevassa vaikutustenarvioinnissa.

9.
Rekisterinpitäjän on tapauksen mukaan pyydettävä rekisteröityjen
tai näiden edustajien näkemyksiä suunnitelluista käsittelytoimista, ilman
että tämä saa vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen suojeluun tai
käsittelytoimien turvallisuuteen.

10.
Jos 6 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdan mukaisen käsittelyn
oikeusperusteena on rekisterinpitäjään sovellettava unionin oikeus tai
jäsenvaltion lainsäädäntö, joka säätelee siihen liittyvää käsittelytointa
tai käsittelytoimia, ja tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on jo
tehty yleisen vaikutustenarvioinnin osana kyseisen käsittelyn oikeuspe
rusteen hyväksymisen yhteydessä, 1–7 kohtaa ei sovelleta, paitsi jos
jäsenvaltiot katsovat tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin ennen
käsittelytoimien aloittamista.

11.
Rekisterinpitäjän on tehtävä tarvittaessa uudelleentarkastelu arvi
oidakseen, tapahtuuko käsittely tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioin
nin mukaisesti, ainakin jos käsittelytoimien sisältämä riski muuttuu.

36 artikla
Ennakkokuuleminen
1.
Rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä kuultava valvontaviranomais
ta, jos 35 artiklassa säädetty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
osoittaa, että käsittely aiheuttaisi korkean riskin, jos rekisterinpitäjä ei
ole toteuttanut toimenpiteitä riskin pienentämiseksi.

2.
Jos valvontaviranomainen katsoo, että suunniteltu 1 kohdassa tar
koitettu käsittely rikkoisi tätä asetusta, erityisesti jos rekisterinpitäjä ei
ole riittävästi tunnistanut tai pienentänyt riskiä, valvontaviranomaisen on
enintään kahdeksan viikon kuluessa kuulemispyynnöstä annettava kir
jallisesti ohjeet rekisterinpitäjälle tai tapauksen mukaan henkilötietojen
käsittelijälle ja se voi käyttää 58 artiklassa tarkoitettuja valtuuksiaan.
Määräaikaa voidaan jatkaa kuudella viikolla ottaen huomioon suunnitel
lun käsittelyn monimutkaisuus. Jos sovelletaan jatkettua määräaikaa,
valvontaviranomaisen on ilmoitettava rekisterinpitäjälle ja tarvittaessa
henkilötietojen käsittelijälle määräajan jatkamisesta sekä viivästymisen
syistä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Näitä määräai
koja voidaan pidentää, kunnes valvontaviranomainen on saanut tiedot,
joita se on mahdollisesti pyytänyt kuulemista varten.

3.
Kuullessaan 1 kohdan mukaisesti valvontaviranomaista rekisterin
pitäjän on toimitettava valvontaviranomaiselle

a) tarvittaessa rekisterinpitäjän, yhteisrekisterinpitäjien ja käsittelyyn
osallistuneiden henkilötietojen käsittelijöiden vastuualueet erityisesti
konsernin sisällä suoritettavaa käsittelyä varten;
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b) suunnitellun käsittelyn tarkoitus ja keinot;
c) toimenpiteet ja toteutetut suojatoimet rekisteröidyille kuuluvien oike
uksien ja vapauksien suojaamiseksi tämän asetuksen nojalla;
d) tapauksen mukaan tietosuojavastaavan yhteystiedot;
e) edellä 35 artiklassa säädetty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi;
ja
f) muut valvontaviranomaisen pyytämät tiedot.
4.
Jäsenvaltioiden on kuultava valvontaviranomaista valmistellessaan
kansallisen parlamentin hyväksyntää varten ehdotusta lainsäädäntötoi
menpiteeksi tai tällaiseen lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvaa sään
telytoimenpidettä, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn.
5.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion lainsäädän
nössä voidaan vaatia rekisterinpitäjiä kuulemaan valvontaviranomaista ja
saamaan siltä ennakkolupa, jos rekisterinpitäjä suorittaa henkilötietojen
käsittelyn yleiseen etuun liittyvän tehtävän suorittamiseksi, mukaan lu
kien käsittely sosiaaliturvan ja kansanterveyden alalla.

4 Jakso
Tietosuojavastaava
37 artikla
Tietosuojavastaavan nimittäminen
1.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on nimitettävä tieto
suojavastaava aina kun
a) tietojenkäsittelyä suorittaa jokin muu viranomainen tai julkishallin
non elin kuin lainkäyttötehtäviään hoitava tuomioistuin;
b) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodos
tuvat käsittelytoimista, jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitus
tensa vuoksi edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja
järjestelmällistä seurantaa; tai
▼C1
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodos
tuvat laajamittaisesta käsittelystä, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin
erityisiin henkilötietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin rikos
tuomioihin tai rikkomuksiin liittyviin henkilötietoihin.
▼B
2.
Konserni voi nimittää yhden ainoan tietosuojavastaavan edellyttä
en, että tietosuojavastaavaan voidaan ottaa helposti yhteyttä jokaisesta
toimipaikasta.
3.
Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on viranomainen
tai julkishallinnon elin, yksi ainoa tietosuojavastaava voidaan nimittää
useampaa tällaista viranomaista tai julkishallinnon elintä varten niiden
organisaatiorakenne ja koko huomioon ottaen.
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4.
Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjä
tai henkilötietojen käsittelijä tai rekisterinpitäjien tai henkilötietojen kä
sittelijöiden eri ryhmiä edustavat yhdistykset ja muut elimet voivat ni
mittää tietosuojavastaavan tai, jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä niin vaaditaan, niiden on nimitettävä tietosuojavastaava.
Tietosuojavastaava voi toimia tällaisten rekisterinpitäjiä tai henkilötieto
jen käsittelijöitä edustavien yhdistysten ja muiden elinten puolesta.

5.
Tietosuojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön am
mattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja
alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut teh
tävät.

6.
Tietosuojavastaava voi olla rekisterinpitäjän tai henkilötietojen kä
sittelijän henkilöstön jäsen tai tietosuojavastaava voi hoitaa tehtäviään
palvelusopimuksen perusteella.

7.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on julkistettava tie
tosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle.

38 artikla
Tietosuojavastaavan asema
1.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on varmistettava,
että tietosuojavastaava otetaan asianmukaisesti ja riittävän ajoissa mu
kaan kaikkien henkilötietojen suojaa koskevien kysymysten käsittelyyn.

2.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on tuettava tieto
suojavastaavaa tämän suorittaessa 39 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä an
tamalla tälle resurssit, jotka ovat tarpeen näiden tehtävien täyttämisessä,
samoin kuin pääsyn henkilötietoihin ja käsittelytoimiin, sekä tämän asi
antuntemuksen ylläpitämiseksi.

3.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on varmistettava,
ettei tietosuojavastaava ota vastaan ohjeita näiden tehtävien hoitamisen
yhteydessä. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä ei saa erottaa
tai rangaista tietosuojavastaavaa sen vuoksi, että hän on hoitanut tehtä
viään. Tietosuojavastaava raportoi suoraan rekisterinpitäjän tai henkilö
tietojen käsittelijän ylimmälle johdolle.

4.
Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa
asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tähän ase
tukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön.

5.
Tietosuojavastaavaa sitoo hänen tehtäviensä suorittamista koskeva
salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti.

6.
Tietosuojavastaava voi suorittaa muita tehtäviä ja velvollisuuksia.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on varmistettava, että
tällaiset tehtävät ja velvollisuudet eivät aiheuta eturistiriitoja.

02016R0679 — FI — 04.05.2016 — 000.002 — 35
▼B
39 artikla
Tietosuojavastaavan tehtävät
1.

Tietosuojavastaavalla on oltava ainakin seuraavat tehtävät:

a) antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilö
tietoja käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat
niiden tämän asetuksen ja muiden unionin tai jäsenvaltioiden tieto
suojasäännösten mukaisia velvollisuuksia;
b) seurata, että noudatetaan tätä asetusta, muita unionin tai jäsenvaltion
tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsit
telijän toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan,
mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsittelyyn osallis
tuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset;
c) antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvi
oinnista ja valvoa sen toteutusta 35 artiklan mukaisesti;
d) tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa;
e) toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä ky
symyksissä, mukaan lukien 36 artiklan mukainen ennakkokuulemi
nen ja tarvittaessa kuuleminen muista mahdollisista kysymyksistä.
2.
Tietosuojavastaavan on tehtäviään suorittaessaan otettava asian
mukaisesti huomioon käsittelytoimiin liittyvä riski ottaen samalla huo
mioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset.

5 Jakso
Käytännesäännöt ja sertifiointi
40 artikla
Käytännesäännöt
1.
Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja ko
mission on edistettävä sellaisten käytännesääntöjen laatimista, joiden
avulla tuetaan tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huo
mioon käsittelyn eri sektorien erityispiirteet ja mikroyritysten sekä pien
ten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet.
2.
Yhdistykset ja muut elimet, jotka edustavat rekisterinpitäjien tai
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä, voivat tämän asetuksen sään
nösten soveltamisen täsmentämiseksi laatia käytännesääntöjä tai muuttaa
tai laajentaa niitä muun muassa seuraavien osalta:
a) käsittelyn asianmukaisuus ja läpinäkyvyys;
b) rekisterinpitäjän oikeutetut edut tietyissä yhteyksissä;
c) henkilötietojen kerääminen;
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d) henkilötietojen pseudonymisointi;
e) yleisölle ja rekisteröidyille tarkoitettu tiedotus;
f) rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen;
g) lapsille tarkoitettu tiedotus ja lasten suojelu sekä keinot lapsen van
hempainvastuunkantajan suostumuksen saamiseksi;
h) tämän asetuksen 24 ja 25 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet ja me
nettelyt sekä 32 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet tietojenkäsittelyn
turvallisuuden varmistamiseksi;
i) henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen valvontaviran
omaisille ja rekisteröidylle;
j) henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöil
le; tai
k) tuomioistuinten ulkopuoliset ja muut riidanratkaisumenettelyt käsit
telyä koskevien kiistojen ratkaisemiseksi rekisterinpitäjien ja rekiste
röityjen välillä, 77 ja 79 artiklaan perustuvia rekisteröityjen oikeuksia
rajoittamatta.
3.
Käytännesääntöjä, joita sovelletaan rekisterinpitäjiin tai henkilötie
tojen käsittelijöihin, joihin sovelletaan tätä asetusta, ja jotka on hyväk
sytty tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka ovat tämän artiklan 9
kohdan mukaisesti yleisesti päteviä, voivat noudattaa myös rekisterinpi
täjät tai henkilötietojen käsittelijät, joihin tätä asetusta ei sovelleta 3 ar
tiklan nojalla, voidakseen tarjota asianmukaiset suojatoimet 46 artiklan 2
kohdan e alakohdassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti siirrettäessä hen
kilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Tällaisten
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden on joko sopimuspe
rusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sitovat ja
täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset asianmukaisten suojatoimien sovel
tamiseksi myös rekisteröityjen oikeuksiin.
4.
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin käytännesääntöihin on
sisällytettävä mekanismit, joiden avulla 41 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettu elin voi velvoitteen mukaisesti valvoa, että käytännesääntöjä sovel
tavat rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät noudattavat niitä, 55
tai 56 artiklan nojalla toimivaltaisten valvontaviranomaisten tehtäviä ja
valtuuksia rajoittamatta.
5.
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistysten ja muiden
elinten, jotka aikovat laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai laajentaa
voimassa olevia käytännesääntöjä, on toimitettava käytännesääntöjen
luonnos, muutos tai laajennus valvontaviranomaiselle, joka on 55 artik
lan nojalla toimivaltainen. Valvontaviranomainen antaa lausunnon siitä,
onko käytännesääntöjen luonnos tai muutos tai laajennus tämän asetuk
sen mukainen, ja hyväksyy tämän käytännesääntöjen luonnoksen, muu
toksen tai laajennuksen, jos se katsoo sen tarjoavan riittävät asianmu
kaiset takeet.
6.
Jos 5 kohdan mukaisesti vahvistetaan, että käytännesääntöjen
luonnos, muutos tai laajennus on tämän asetuksen mukainen ja jos
kyseiset käytännesäännöt eivät liity käsittelytoimiin useissa eri jäsenval
tioissa, valvontaviranomainen rekisteröi ja julkaisee käytännesäännöt.
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7.
Jos käytännesääntöjen luonnos liittyy käsittelytoimiin useissa eri
jäsenvaltioissa, 55 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen
toimittaa sen ennen käytännesääntöjen, muutoksen tai laajennuksen hy
väksymistä 63 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tietosuoja
neuvostolle, joka antaa lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen luon
nos, muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen tai, tämän artiklan
3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tarjoaako se asianmukaiset
suojatoimet.
8.
Jos 7 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa vahvistetaan, että käytän
nesääntöjen luonnos, muutos tai laajennus on tämän asetuksen mukai
nen, tai 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tarjoaa asianmukaiset suo
jatoimet, tietosuojaneuvosto toimittaa lausuntonsa komissiolle.
9.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, että
sille tämän artiklan 8 kohdan nojalla esitetyt hyväksytyt käytännesään
nöt, muutokset tai laajennukset ovat yleisesti päteviä unionissa. Nämä
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tua tarkastelumenettelyä noudattaen.
10.
Komissio huolehtii niiden hyväksyttyjen käytännesääntöjen asi
anmukaisesta julkaisemisesta, jotka se on todennut yleisesti päteviksi 9
kohdan mukaisesti.
11.
Tietosuojaneuvosto kokoaa kaikki hyväksytyt käytännesäännöt,
muutokset ja laajennukset ja asettaa ne julkisesti saataville asianmukai
silla tavoilla.

41 artikla
Hyväksyttyjen käytännesääntöjen seuranta
1.
Tämän asetuksen 40 artiklan mukaisten käytännesääntöjen noudat
tamisen seurannan voi hoitaa elin, jolla on käytännesääntöjen kohteen
osalta asianmukaisen tason asiantuntemus ja jonka toimivaltainen val
vontaviranomainen on akkreditoinut tähän tarkoitukseen, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta toimivaltaisen valvontaviranomaisen 57 ja 58 artik
lan mukaisia tehtäviä ja valtuuksia.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elin voidaan akkreditoida
valvomaan käytännesääntöjen noudattamista, jos se on:
a) osoittanut riippumattomuutensa ja asiantuntemuksensa käytännesään
töjen kohteen osalta toimivaltaista valvontaviranomaista tyydyttävällä
tavalla;
b) vahvistanut menettelyt, joiden avulla se voi arvioida asianomaisten
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden kelpoisuutta käy
tännesääntöjen soveltamisessa, seurata, kuinka ne noudattavat niiden
säännöksiä, ja tarkastella määräajoin uudelleen niiden toimintaa;
c) vahvistanut menettelyt ja rakenteet sellaisten valitusten käsittelemi
seksi, jotka koskevat käytännesääntöjen rikkomisia tai tapaa, jolla
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on pannut tai panee käy
tännesääntöjä täytäntöön, ja tekee näistä menettelyistä ja rakenteista
rekisteröityjen ja yleisön kannalta läpinäkyviä;
d) osoittanut toimivaltaista valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla,
että sen tehtävät ja velvollisuudet eivät aiheuta eturistiriitoja.
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3.
Toimivaltainen valvontaviranomainen toimittaa tämän artiklan 1
kohdassa tarkoitetun elimen akkreditoimista koskevat vaatimusehdotuk
set tietosuojaneuvostolle 63 artiklassa tarkoitetun yhdenmukaisuusmeka
nismin mukaisesti.
▼B
4.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän syyllistyessä käy
tännesääntöjen rikkomiseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun eli
men on asianmukaisia suojamääräyksiä noudattaen toteutettava tarvitta
via toimia, mukaan lukien asianomaisen rekisterinpitäjän tai henkilötie
tojen käsittelijän määräaikainen pidättäminen tehtävästä tai jättäminen
käytännesääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta toimivaltaisen valvontaviranomaisen tehtäviä ja valtuuksia ja
VIII luvun säännösten soveltamista. Elin ilmoittaa toimivaltaiselle val
vontaviranomaiselle kyseisistä toimista ja niiden toteuttamisen syistä.
▼C1
5.
Toimivaltainen valvontaviranomainen peruuttaa 1 kohdassa tarkoi
tetun elimen akkreditoinnin, jos akkreditointia koskevat vaatimukset
eivät täyty tai eivät enää täyty tai jos elimen toteuttamat toimet rikkovat
tätä asetusta.
▼B
6.
Tätä artiklaa ei sovelleta viranomaisten tai julkishallinnon elinten
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

42 artikla
Sertifiointi
1.
Jäsenvaltiot, valvontaviranomaiset, tietosuojaneuvosto ja komissio
kannustavat ottamaan käyttöön tietosuojaa koskevia sertifiointimekanis
meja sekä tietosuojasinettejä ja -merkkejä erityisesti unionin tasolla,
minkä tarkoituksena on osoittaa, että rekisterinpitäjät ja henkilötietojen
käsittelijät noudattavat käsittelytoimia suorittaessaan tätä asetusta. Mik
royritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet on otet
tava huomioon.
2.
Tietosuojaa koskevia sertifiointimekanismeja, sinettejä ja merkke
jä, jotka on hyväksytty 5 kohdan mukaisesti ja joita sovelletaan tämän
asetuksen soveltamisalaan kuuluviin rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen
käsittelijöihin, voidaan ottaa käyttöön myös tarkoituksena osoittaa, että
rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät, joihin tätä asetusta ei so
velleta 3 artiklan nojalla, soveltavat asianmukaisia suojatoimia siirrettä
essä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
46 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti.
Tällaiset rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijöiden on joko sopi
musperusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sito
vat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset asianmukaisten suojatoimien
soveltamiseksi myös rekisteröityjen oikeuksiin.
3.
Sertifioinnin on oltava vapaaehtoista ja helposti saatavilla sellaisen
menettelyn perusteella, joka on läpinäkyvä.
4.
Tämän artiklan mukainen sertifiointi ei vähennä rekisterinpitäjän
tai henkilötietojen käsittelijän vastuuta tämän asetuksen noudattamisesta
eikä se rajoita 55 tai 56 artiklan nojalla toimivaltaisten valvontaviran
omaisten tehtäviä ja valtuuksia.
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5.
Tämän artiklan mukaisen sertifioinnin myöntävät 43 artiklassa tar
koitetut sertifiointielimet tai toimivaltainen valvontaviranomainen kysei
sen toimivaltaisen valvontaviranomaisen 58 artiklan 3 kohdan nojalla tai
tietosuojaneuvoston 63 artiklan nojalla hyväksymien kriteerien perus
teella. Jos tietosuojaneuvosto on hyväksynyt kriteerit, voidaan tehdä
yhteinen sertifiointi, eurooppalainen tietosuojasinetti.
6.
Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä, joka toimittaa käsit
telynsä sertifiointimekanismille, antaa 43 artiklassa tarkoitetulle sertifi
ointielimelle tai tarvittaessa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
kaikki sertifiointimenettelyn suorittamiseen tarvittavat tiedot sekä pääsyn
käsittelytoimiinsa.
▼C1
7.
Sertifiointi myönnetään rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsit
telijälle enintään kolmeksi vuodeksi, ja se voidaan uusia samoin edel
lytyksin, jos sitä koskevat kriteerit edelleen täyttyvät. Jäljempänä 43 ar
tiklassa tarkoitetut sertifiointielimet tai toimivaltainen valvontaviran
omainen peruuttavat sen tarvittaessa, jos sertifiointia koskevat kriteerit
eivät täyty tai eivät enää täyty.
▼B
8.
Tietosuojaneuvosto kokoaa kaikki sertifiointimekanismit ja tieto
suojasinetit ja -merkit rekisteriin ja asettaa ne julkisesti saataville asian
mukaisilla tavoilla.

43 artikla
Sertifiointielimet
1.
Sertifioinnin myöntää ja uusii sertifiointielin, jolla on tietosuojaan
liittyvä asianmukaisen tason asiantuntemus, sen jälkeen kun se on tie
dottanut valvontaviranomaiselle valvontaviranomaisen 58 artiklan 2
kohdan h alakohdan mukaisten valtuuksien käyttämisen mahdollistami
seksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen valvontaviran
omaisen 57 ja 58 artiklan mukaisia tehtäviä ja valtuuksia. Jäsenvaltioi
den on säädettävä siitä, akkreditoiko nämä sertifiointielimet yksi tai
molemmat seuraavista:
a) 55 tai 56 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen;
b) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (1)
mukaisesti nimitetty kansallinen akkreditointielin noudattaen
EN-ISO/IEC 17065/2012 -standardia ja 55 tai 56 artiklan nojalla
toimivaltaisen valvontaviranomaisen vahvistamia lisävaatimuksia.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sertifiointielin voidaan akk
reditoida kyseisen kohdan mukaisesti ainoastaan, jos
a) se on osoittanut riippumattomuutensa ja asiantuntemuksensa sertifi
oinnin kohteesta toimivaltaista valvontaviranomaista tyydyttävällä
tavalla;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päi
vänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
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b) se on luvannut noudattaa 42 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja ja 55
tai 56 artiklan nojalla toimivaltaisen valvontaviranomaisen tai 63 ar
tiklan nojalla tietosuojaneuvoston hyväksymiä kriteerejä;

c) se on vahvistanut menettelyt tietosuojasertifioinnin, -sinettien ja
-merkkien myöntämistä, määräaikaistarkastelua ja peruuttamista
varten;

d) se on vahvistanut menettelyt ja rakenteet, joilla käsitellään valituksia,
jotka koskevat sertifiointimenettelyjen rikkomisia tai tapaa, jolla re
kisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on pannut tai panee serti
fioinnin täytäntöön, ja saattaa nämä menettelyt ja rakenteet rekiste
röityjen ja yleisön kannalta läpinäkyviksi; ja

e) se osoittaa toimivaltaista valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla,
että sen tehtävät ja velvollisuudet eivät aiheuta eturistiriitoja.

3.
►C1 Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut sertifiointielimet
akkreditoidaan 55 tai 56 artiklan nojalla toimivaltaisen valvontaviran
omaisen tai 63 artiklan nojalla tietosuojaneuvoston hyväksymien vaa
timusten perusteella. ◄ Jos akkreditointi tapahtuu tämän artiklan 1
kohdan b alakohdan nojalla, nämä vaatimukset täydentävät
asetuksen (EY) N:o 765/2008 vaatimuksia ja sertifiointielinten menetel
miä ja menettelyjä kuvaavia teknisiä sääntöjä.

4.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sertifiointielimet ovat vas
tuussa asianmukaisesta sertifiointiin tai tällaisen sertifioinnin peruutta
miseen johtavasta arvioinnista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rekiste
rinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuuta tämän asetuksen nou
dattamisesta. Akkreditointi myönnetään enintään viideksi vuodeksi, ja se
voidaan uusia samoin edellytyksin, jos sertifiointielin täyttää tässä artik
lassa säädetyt vaatimukset.

5.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sertifiointielimet ilmoittavat
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle syyt pyydetyn sertifioinnin
myöntämiseen tai peruuttamiseen.

▼C1
6.
Valvontaviranomainen julkistaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoi
tetut vaatimukset ja 42 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kriteerit helposti
saatavilla olevassa muodossa. Valvontaviranomaiset toimittavat nämä
vaatimukset ja kriteerit myös tietosuojaneuvostolle.

▼B
7.
Toimivaltainen valvontaviranomainen tai kansallinen akkreditointi
elin peruuttaa tämän artiklan 1 kohdan nojalla sertifiointielimelle myön
tämänsä akkreditoinnin, jos akkreditoinnin edellytykset eivät täyty tai
eivät enää täyty tai jos elimen toteuttamat toimet rikkovat tätä asetusta,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta VIII luvun soveltamista.

8.
Komissiolle siirretään 92 artiklan mukaisesti valta antaa delegoi
tuja säädöksiä, joissa täsmennetään 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
tietosuojaa koskevien sertifiointimekanismien osalta huomioon otettavat
vaatimukset.
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9.
Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahviste
taan tekniset standardit sertifiointimekanismeja sekä tietosuojasinettejä ja
-merkkejä varten ja menettelyt näiden sertifiointimekanismien edistämi
seksi ja tunnustamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

V LUKU

Henkilötietojen

siirrot

kolmansiin maihin
järjestöille

tai

kansainvälisille

44 artikla
Siirtoja koskeva yleinen periaate
Sellaisten henkilötietojen siirto, joita käsitellään tai joita on tarkoitus
käsitellä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle siirtämisen
jälkeen, toteutetaan vain jos rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
noudattavat tässä luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei tämän ase
tuksen muista säännöksistä muuta johdu; tämä koskee myös henkilötie
tojen siirtämistä edelleen kyseisestä kolmannesta maasta tai kansainvä
lisestä järjestöstä toiseen kolmanteen maahan tai toiselle kansainväliselle
järjestölle. Kaikkia tämän luvun säännöksiä on sovellettava, jotta var
mistetaan, että tällä asetuksella taattua luonnollisten henkilöiden henki
lötietojen suojan tasoa ei vaaranneta.

45 artikla
Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella
1.
Henkilötietojen siirto johonkin kolmanteen maahan tai kansainvä
liselle järjestölle voidaan toteuttaa, jos komissio on päättänyt, että ky
seinen kolmas maa tai kolmannen maan alue tai yksi tai useampi tietty
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö varmistaa riittävän tietosuo
jan tason. Tällaiselle siirrolle ei tarvita erityistä lupaa.
2.
Arvioidessaan tietosuojan riittävyyttä komissio ottaa huomioon
etenkin seuraavat seikat:
a) oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus,
sekä yleinen että alakohtainen asiaankuuluva lainsäädäntö, joka kos
kee muun muassa yleistä turvallisuutta, puolustusta, kansallista tur
vallisuutta ja rikosoikeutta sekä viranomaisten pääsyä henkilötietoi
hin, sekä tällaisen lainsäädännön täytäntöönpano, tietosuojaa koske
vat säännöt, ammatilliset säännöt ja turvatoimet, mukaan lukien
asianomaisessa kolmannessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä
noudatettavat säännöt henkilötietojen siirtämisestä edelleen muuhun
kolmanteen maahan tai muulle kansainväliselle järjestölle, oikeus
käytäntö sekä rekisteröidyille kuuluvat vaikuttavat ja täytäntöönpa
nokelpoiset oikeudet ja tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset muu
toksenhakukeinot niitä rekisteröityjä varten, joiden henkilötietoja siir
retään;
b) se, onko kyseisessä kolmannessa maassa tai siinä kolmannessa maas
sa, jonka alaisuuteen kansainvälinen järjestö kuuluu, vähintään yksi
tehokkaasti toimiva riippumaton valvontaviranomainen, joka vastaa
tietosuojasääntöjen noudattamisen varmistamisesta ja täytäntöönpa
nosta, kuten riittävistä valvontavaltuuksista, oikeuksien käyttämistä
koskevan avun ja neuvojen tarjoamisesta rekisteröidyille sekä yhteis
työn tekemisestä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten kanssa;
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c) asianosaisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön tekemät
kansainväliset sitoumukset tai muut oikeudellisesti sitovista yleisso
pimuksista tai säädöksistä taikka monenvälisiin tai alueellisiin järjes
telmiin osallistumisesta johtuvat velvoitteet, jotka koskevat erityisesti
henkilötietojen suojaamista.

3.
Komissio voi suojan riittävyyttä arvioituaan päättää, että kolmas
maa tai kolmannen maan alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai
kansainvälinen järjestö tarjoaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
riittävän tietosuojan tason. Täytäntöönpanosäädöksessä on säädettävä
vähintään joka neljäs vuosi tehtävästä määräaikaistarkastelusta, jossa
on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvä kehitys kyseisessä kolman
nessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä. Täytäntöönpanosäädök
sessä määritellään sen maantieteellinen soveltamisala ja alakohtainen
soveltaminen ja tarvittaessa nimetään tämän artiklan 2 kohdan b ala
kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen tai valvontaviranomaiset.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.
Komissio seuraa jatkuvasti kolmansissa maissa ja kansainvälisissä
järjestöissä tapahtuvaa kehitystä, joka saattaa vaikuttaa tämän artiklan 3
kohdan mukaisesti hyväksyttyjen päätösten ja direktiivin 95/46/EY
25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyjen päätösten toimivuuteen.

5.
Jos saatavilla olevista tiedoista käy ilmi varsinkin tämän artiklan 3
kohdassa tarkoitetun tarkastelun jälkeen, että kolmas maa tai kolmannen
maan alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai kansainvälinen järjestö ei
tarjoa enää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riittävää tietosuojan
tasoa, komissio tekee tästä päätöksen ja tarvittaessa kumoaa tämän ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen, muuttaa sitä tai lykkää sen
voimaantuloa täytäntöönpanosäädöksellä ilman takautuvaa vaikutusta.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä nou
dattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukai
sesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa.

6.
Komissio aloittaa neuvottelut kolmannen maan tai kansainvälisen
järjestön kanssa korjatakseen tilanteen, jonka johdosta 5 kohdan mukai
nen päätös annettiin.

7.
Edellä tämän artiklan 5 kohdan nojalla annettu päätös ei rajoita
46–49 artiklan mukaisesti tehtäviä henkilötietojen siirtoja kolmanteen
maahan tai kyseisen kolmannen maan alueelle tai yhdelle tai useam
malle tietylle sektorille tai kansainväliselle järjestölle.

8.
Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja
verkkosivustollaan luettelon niistä kolmansista maista, kolmannen
maan alueista ja tietyistä sektoreista sekä kansainvälisistä järjestöistä,
joiden osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso on tai ei enää ole
riittävä.
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9.
Komission direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan nojalla an
tamat päätökset pysyvät voimassa, kunnes niitä muutetaan, ne korvataan
tai kumotaan tämän artiklan 3 tai 5 kohdan mukaisesti annetulla komis
sion päätöksellä.

46 artikla
Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen
1.
Jollei 45 artiklan 3 kohdan mukaista päätöstä ole tehty, rekisterin
pitäjä tai henkilötietojen käsittelijä voi siirtää henkilötietoja kolmanteen
maahan tai kansainväliselle järjestölle vain, jos kyseinen rekisterinpitäjä
tai henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet ja
jos rekisteröityjen saatavilla on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja
tehokkaita oikeussuojakeinoja.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia voivat
olla seuraavat, ilman että edellytetään erityistä valvontaviranomaisen
antamaa lupaa:
a) viranomaisten tai julkisten elinten välinen oikeudellisesti sitova ja
täytäntöönpanokelpoinen väline;
b) 47 artiklan mukaiset yritystä koskevat sitovat säännöt;
c) komission 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen antamat tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet;
d) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, jotka tietosuojaviranomainen
vahvistaa ja jotka komissio hyväksyy 93 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä noudattaen;
e) 40 artiklassa tarkoitetut hyväksytyt käytännesäännöt yhdessä kol
mannen maan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän sitovien
ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa asianmukaisten suo
jatoimien soveltamiseksi, myös rekisteröityjen oikeuksiin;
f) 42 artiklassa tarkoitettu hyväksytty sertifiointimekanismi yhdessä
kolmannen maan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän sito
vien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa asianmukaisten
suojatoimien soveltamiseksi, myös rekisteröityjen oikeuksiin.
3.
Toimivaltaisen valvontaviranomaisen luvalla 1 kohdassa tarkoitet
tuja asianmukaisia suojatoimia voivat olla myös erityisesti seuraavat:
a) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ja kolmannen maan tai
kansainvälisen järjestön rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän
tai vastaanottajan väliset sopimuslausekkeet; tai
b) säännökset, jotka sisällytetään viranomaisten tai julkisten elinten vä
lisiin hallinnollisiin järjestelyihin ja joihin sisältyy rekisteröityjen
täytäntöönpanokelpoisia ja tehokkaita oikeuksia.
4.
Valvontaviranomaisen on sovellettava 63 artiklassa tarkoitettua
yhdenmukaisuusmekanismia tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa.
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5.
Hyväksynnät, jotka jäsenvaltio tai valvontaviranomainen on anta
nut direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan nojalla, pysyvät voimas
sa, kunnes kyseinen valvontaviranomainen tarpeen vaatiessa muuttaa
niitä tai korvaa tai kumoaa ne. Päätökset, jotka komissio on antanut
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyvät voimassa,
kunnes niitä tarpeen vaatiessa muutetaan, ne korvataan tai kumotaan
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti annetulla komission päätöksellä.

47 artikla
Yritystä koskevat sitovat säännöt
1.
Toimivaltainen valvontaviranomainen vahvistaa yrityksiä koskevat
sitovat säännöt 63 artiklassa säädetyn yhdenmukaisuusmekanismin mu
kaisesti, jos
a) säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja niitä sovelletaan kaikkiin asian
omaisiin konsernin tai yritysryhmän jäseniin, jotka harjoittavat yh
teistä taloudellista toimintaa, työntekijät mukaan luettuna, ja kaikki
nämä yksiköt myös panevat säännöt täytäntöön;
b) säännöissä nimenomaisesti annetaan rekisteröidyille täytäntöönpano
kelpoisia heidän henkilötietojensa käsittelyä koskevia oikeuksia; ja
c) säännöt täyttävät 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.
Näissä 1 kohdassa tarkoitetuissa yritystä koskevissa sitovissa sään
nöissä on määritettävä vähintään
a) konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toi
mintaa, ja sen kaikkien jäsenten rakenne ja yhteystiedot;
b) tiedonsiirrot tai tiedonsiirtojen sarjat, henkilötietoryhmät mukaan lu
kien, käsittelytoimien tyyppi ja käsittelyn tarkoitukset, käsittelyn
kohteena olevien rekisteröityjen ryhmä sekä tieto siitä, mistä kol
mannesta maasta tai kolmansista maista on kyse;
c) sääntöjen oikeudellinen sitovuus sekä unionin sisällä että sen
ulkopuolella;
d) yleisten tietosuojaperiaatteiden soveltaminen, erityisesti käyttötarkoi
tussidonnaisuus, tietojen minimointi, rajoitetut säilytysajat, tietojen
laatu, sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, käsittelyn oike
usperuste, erityisten henkilötietoryhmien käsittely, tietoturvallisuu
den takaavat toimenpiteet ja vaatimukset, jotka koskevat henkilötie
tojen siirtämistä edelleen elimille, joita nämä yrityksiä koskevat
sitovat säännöt eivät sido;
e) rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet ja keinot
käyttää niitä, mukaan lukien oikeus olla joutumatta sellaisten 22 ar
tiklassa tarkoitettujen päätösten kohteeksi, jotka perustuvat pelkäs
tään automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, oikeus
tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja oikeus oike
ussuojakeinoihin jäsenvaltioiden toimivaltaisissa tuomioistuimissa
79 artiklan mukaisesti sekä oikeus muutoksenhakuun ja tarvittaessa
korvauksen saamiseen yritystä koskevien sitovien sääntöjen rikko
misen vuoksi;
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f) jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötieto
jen käsittelijän suostumus kantaa vastuu siitä, että asianomainen
yritysryhmän jäsen, joka ei ole sijoittautunut unionin alueelle, rik
koo yritystä koskevia sitovia sääntöjä; rekisterinpitäjä tai henkilötie
tojen käsittelijä voidaan vapauttaa tästä vastuusta osittain tai koko
naan vain edellä mainitun rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsit
telijän osoitettua, ettei kyseinen jäsen ole vastuussa vahingon aihe
uttaneesta tapahtumasta;
g) se, miten yritystä koskevista sitovista säännöistä ja erityisesti tämän
kohdan d–f alakohdassa tarkoitetuista säännöksistä ilmoitetaan rekis
teröidyille 13 ja 14 artiklan vaatimusten lisäksi;
h) kaikkien 37 artiklan mukaisesti nimitettyjen tietosuojavastaavien
taikka konsernissa tai yritysryhmässä, joka harjoittaa yhteistä talou
dellista toimintaa, yritystä koskevien sitovien sääntöjen noudattami
sen valvonnasta sekä koulutuksen ja valitusten käsittelyn seuran
nasta vastaavan minkä tahansa muun henkilön tai yksikön tehtävät;
i) valitusmenettelyt;
j) mekanismit, joiden avulla konsernissa tai yritysryhmässä, joka har
joittaa yhteistä taloudellista toimintaa, pyritään varmistamaan, että
yritystä koskevien sitovien sääntöjen noudattaminen varmistetaan.
Tällaisia mekanismeja ovat tietosuojaa koskevat tarkastukset ja me
netelmät, joilla varmistetaan korjaavat toimenpiteet rekisteröidyn oi
keuksien suojaamiseksi. Tällaisten varmistusten tulokset olisi ilmoi
tettava h alakohdassa tarkoitetulle henkilölle tai yksikölle sekä kon
sernissa määräysvaltaa käyttävän yrityksen tai yhteistä taloudellista
toimintaa harjoittavan yritysryhmän hallitukselle, ja niiden olisi ol
tava pyynnöstä toimivaltaisen valvontaviranomaisen saatavilla;
k) mekanismit sääntöihin tehtävistä muutoksista ilmoittamista ja niiden
kirjaamista varten sekä niistä valvontaviranomaiselle ilmoittamista
varten;
l) yhteistyömenettely valvontaviranomaisen kanssa sen varmistamisek
si, että kaikki konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä
taloudellista toimintaa, jäsenet noudattavat sääntöjä, erityisesti toi
mittamalla valvontaviranomaisen käyttöön j alakohdassa tarkoitettu
jen toimenpiteiden varmistamisen tulokset;
m) mekanismit, joilla ilmoitetaan toimivaltaiselle valvontaviranomai
selle kolmannessa maassa konsernin tai yhteistä taloudellista toimin
taa harjoittavan yritysryhmän jäseneen mahdollisesta sovellettavista
oikeudellisista vaatimuksista, jotka todennäköisesti merkittävästi
haittaavat yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin sisältyviä takeita; ja
n) asianmukainen tietosuojakoulutus henkilöstölle, jolla on pysyvä tai
säännöllinen pääsy henkilötietoihin.
3.
Komissio voi vahvistaa muodon ja menettelyt sitä tietojenvaihtoa
varten, jota käydään rekisterinpitäjien, henkilötietojen käsittelijöiden ja
valvontaviranomaisten välillä tässä artiklassa tarkoitetuista yritystä kos
kevista sitovista säännöistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
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48 artikla
Siirrot ja luovutukset, joita ei sallita unionin lainsäädännössä
Kolmannen maan tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös, jossa
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä vaaditaan henkilötieto
jen siirtämistä tai luovuttamista, voidaan tunnustaa tai saattaa millään
tavoin täytäntöönpanokelpoiseksi vain, jos se perustuu pyynnön esittä
neen kolmannen maan ja unionin tai sen jäsenvaltion väliseen voimassa
olevaan kansainväliseen sopimukseen kuten keskinäiseen oikeusapusopi
mukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun mukaisten mui
den siirtoa koskevien perusteiden soveltamista.

49 artikla
Erityistilanteita koskevat poikkeukset
1.
Jos ei ole tehty 45 artiklan 3 kohdan mukaista tietosuojan tason
riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ei ole toteutettu 46 artiklassa tarkoi
tettuja asianmukaisia suojatoimia yritystä koskevat sitovat säännöt mu
kaan lukien, henkilötietojen siirrot tai siirtojen sarjat kolmanteen maahan
tai kansainväliselle järjestölle voidaan suorittaa jollakin seuraavista edel
lytyksistä:

a) rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa ehdotettuun
siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu, että tällaiset siirrot
voivat aiheuttaa rekisteröidylle riskejä tietosuojan tason riittävyyttä
koskevan päätöksen ja asianmukaisten suojatoimien puuttumisen
vuoksi;

b) siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimen
piteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) siirto on tarpeen rekisterinpitäjän ja toisen luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön välisen, rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen te
kemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi;

d) siirto on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevien syiden vuoksi;

e) siirto on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi;

f) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai muiden henkilöiden elintärkeiden
etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti es
tynyt antamasta suostumustaan;

g) siirto tehdään rekisteristä, jonka tarkoituksena on unionin oikeuden
tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tietojen antaminen yleisölle ja
joka on yleisesti yleisön tai kenen tahansa sellaisen henkilön käytet
tävissä, joka voi esittää tiedonsaannille perustellun syyn, mutta ai
noastaan siltä osin kuin rekisterin käytön edellytykset, joista sää
detään unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, täyttyvät
kussakin yksittäisessä tapauksessa.
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Jos siirto ei voi perustua 45 tai 46 artiklassa oleviin sääntöihin, kuten
yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin, eikä mikään tämän kohdan ensim
mäisen alakohdan mukaisista erityistilanteita koskevista poikkeuksista
sovellu, henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansain
väliselle järjestölle ainoastaan, jos siirto ei ole toistuva, koskee ainoas
taan rajallista määrää rekisteröityjä ja on tarpeen rekisterinpitäjän sel
laisten pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita rekiste
röidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä, sekä jos re
kisterinpitäjä on arvioinut kaikkia tiedonsiirtoon liittyviä seikkoja ja
toteuttanut tämän arvioinnin perusteella henkilötietojen suojaa koskevat
asianmukaiset suojatoimet. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava siirrosta
valvontaviranomaiselle. Edellä 13 ja 14 artiklassa mainittujen tietojen
lisäksi rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tiedot siirrosta sekä
pakottavista ja oikeutetuista eduista.
2.
Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdan mu
kainen siirto ei saa käsittää rekisteriin sisältyviä henkilötietoja kokonai
suudessaan eikä kokonaisia henkilötietoryhmiä. Jos rekisteri on tarkoi
tettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on siihen oikeutettu etu,
siirto tehdään ainoastaan näiden henkilöiden pyynnöstä tai jos he ovat
henkilötietojen vastaanottajia.
3.
Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohtaa
ja toista alakohtaa ei sovelleta toimiin, joita viranomaiset suorittavat
osana julkisen vallan käyttöä.
4.
Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettu
yleinen etu on tunnustettava unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion
lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjään sovelletaan.
5.
Ellei tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ole annettu, unionin
oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan tärkeää yleistä etua
koskevista syistä nimenomaisesti rajoittaa tiettyjen henkilötietoryhmien
siirtoa kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jäsenvaltioi
den on ilmoitettava tällaisista säännöksistä komissiolle.
6.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on dokumentoitava
arviointi ja tämän artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut
asianmukaiset suojatoimet 30 artiklassa tarkoitettuun selosteeseen.

50 artikla
Kansainvälinen yhteistyö henkilötietojen suojaamiseksi
Komissio ja valvontaviranomaiset toteutettavat kolmansien maiden ja
kansainvälisten järjestöjen suhteen asianmukaiset toimet, joilla
a) kehitetään kansainvälisiä yhteistyökeinoja, jotta voidaan edistää hen
kilötietojen suojaamista koskevan lainsäädännön tosiasiallista täytän
töönpanoa;
b) tarjotaan keskinäistä kansainvälistä apua henkilötietojen suojaa kos
kevan lainsäädännön täytäntöönpanossa esimerkiksi ilmoituksella, lä
hettämällä valituksia käsiteltäväksi, antamalla tutkinta-apua ja vaih
tamalla tietoja, edellyttäen, että on toteutettu asianmukaiset suojatoi
met, jotka koskevat henkilötietojen suojaa ja muita perusoikeuksia ja
-vapauksia;
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c) saadaan keskeiset sidosryhmät mukaan keskusteluun ja toimintaan,
joilla edistetään kansainvälistä yhteistyötä henkilötietojen suojaa kos
kevan lainsäädännön täytäntöönpanossa;
d) edistetään henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön ja käytän
teiden vaihtamista ja dokumentointia muun muassa niiden koskiessa
toimivaltaristiriitoja kolmansien maiden kanssa.

VI LUKU

Riippumattomat valvontaviranomaiset
1 Jakso
Riippumaton asema
51 artikla
Valvontaviranomainen
1.
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että yksi tai useampi riip
pumaton viranomainen on vastuussa tämän asetuksen soveltamisen val
vonnasta luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suo
jaamiseksi käsittelyssä ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden helpotta
miseksi unionissa, jäljempänä ’valvontaviranomainen’.
2.
Jokaisen valvontaviranomaisen on myötävaikutettava tämän ase
tuksen yhdenmukaiseen soveltamiseen kaikkialla unionissa. Tätä varten
valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission
kanssa VII luvun mukaisesti.
3.
Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi valvontaviranomainen,
kyseisen jäsenvaltion on nimettävä valvontaviranomainen, joka edustaa
viranomaisia tietosuojaneuvostossa, ja perustettava mekanismi, jolla var
mistetaan, että muut valvontaviranomaiset noudattavat 63 artiklassa tar
koitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin liittyviä sääntöjä.
4.
Kunkin jäsenvaltion on toimitettava tämän luvun perusteella anta
mansa säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään 25 päivänä touko
kuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset mahdollisim
man pian.

52 artikla
Riippumattomuus
1.
Kukin valvontaviranomainen toimii täysin riippumattomasti hoita
essaan tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan tämän asetuksen
mukaisesti.
2.
Minkään valvontaviranomaisen jäseneen tai jäseniin ei saa vaikut
taa ulkopuolelta suoraan eikä välillisesti heidän hoitaessaan tehtäviään ja
käyttäessään valtuuksiaan tämän asetuksen mukaisesti, eivätkä he saa
pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään taholta.
3.
Kunkin valvontaviranomaisen jäsenen tai jäsenten on pidättäydyt
tävä kaikesta toiminnasta, joka ei sovi yhteen heidän tehtäviensä hoita
misen kanssa, eivätkä he saa toimikautensa aikana harjoittaa muuta pal
kallista tai palkatonta yhteensopimatonta ammattitoimintaa.
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4.
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että jokaiselle valvontavi
ranomaiselle osoitetaan tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, tilat
ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen tehtävien suorittamiseksi ja valtuuk
sien käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien tehtävät ja valtuudet,
jotka liittyvät keskinäiseen avunantoon, yhteistyöhön ja osallistumiseen
tietosuojaneuvoston toimintaan.
5.
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että jokaisella valvontavi
ranomaisella on oma henkilöstö, jonka se valitsee itse ja joka toimii
asianomaisen valvontaviranomaisen jäsenen tai jäsenten yksinomaisessa
ohjauksessa.
6.
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että jokaiseen valvontaviran
omaiseen sovelletaan varainhoidon valvontaa, joka ei vaikuta sen riip
pumattomuuteen ja että sillä on erillinen julkinen vuotuinen talousarvio,
joka voi olla osa valtion tai kansallista kokonaistalousarviota.
53 artikla
Valvontaviranomaisen jäseniä koskevat yleiset edellytykset
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomais
ten kaikki jäsenet nimitetään läpinäkyvää menettelyä noudattaen niin,
että nimittäjänä on:
— asianomaisen jäsenvaltion parlamentti;
— asianomaisen jäsenvaltion hallitus;
— valtionpäämies; taikka
— riippumaton elin, jolle nimittäminen on jäsenvaltion lainsäädännössä
uskottu.
2.
Kullakin jäsenellä on oltava tehtävien hoitamisessa ja valtuuksien
käyttämisessä tarvittava pätevyys, kokemus ja ammattitaito erityisesti
henkilötietojen suojaamisen alalta.
3.
Jäsenen tehtävät päättyvät toimikauden päättyessä tai kun hän
eroaa tai kun hän jää pakolliselle eläkkeelle asianomaisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti.
4.
Jäsen voidaan erottaa ainoastaan vakavan väärinkäytöksen perus
teella tai jos hän ei enää täytä tehtäviensä suorittamiseen tarvittavia
edellytyksiä.
54 artikla
Valvontaviranomaisen perustamista koskevat säännöt
1.

Kunkin jäsenvaltion on laissa säädettävä kaikesta seuraavasta:

a) kunkin valvontaviranomaisen perustamisesta;
b) pätevyydestä ja kelpoisuusehdoista, joita kunkin valvontaviranomai
sen jäseneksi nimitettäviltä edellytetään;
c) valvontaviranomaisen jäsenen tai jäsenten nimittämiseen sovelletta
vista säännöistä ja menettelyistä;
d) kunkin valvontaviranomaisen jäsenen tai jäsenten toimikauden kes
tosta, jonka on oltava vähintään neljä vuotta, lukuun ottamatta en
simmäistä nimitystä 24 päivän toukokuuta 2016 jälkeen, jolloin osa
jäsenistä voidaan nimittää tehtävään lyhyemmäksi ajaksi, jos tämä on
tarpeen valvontaviranomaisen riippumattomuuden suojaamiseksi por
rastetun nimittämismenettelyn avulla;
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e) siitä, voidaanko valvontaviranomaisen jäsen tai jäsenet nimittää uu
delleen ja, jos näin on, kuinka moneksi toimikaudeksi;

f) valvontaviranomaisen jäsenen tai jäsenten ja henkilöstön velvolli
suuksia koskevista edellytyksistä, yhteensopimatonta toimintaa ja yh
teensopimattomia ammatteja ja etuja koskevista kielloista toimikau
den aikana ja sen jälkeen ja tehtävien päättymistä koskevista sään
nöistä.

2.
Kunkin valvontaviranomaisen jäsenen tai jäsenten ja henkilöstön
on unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti pidettävä
salassa sekä toimikautensa aikana että sen jälkeen kaikki luottamuksel
liset tiedot, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän suorittaessaan
tehtäviään tai käyttäessään valtuuksiaan. Heidän toimikautensa aikana
tätä salassapitovelvollisuutta sovelletaan etenkin luonnollisten henkilöi
den tekemiin ilmoituksiin tämän asetuksen rikkomisista.

2 Jakso
Toimivalta, tehtävät ja valtuudet
55 artikla
Toimivalta
1.
Jokaisella valvontaviranomaisella on sille tämän asetuksen mukai
sesti annettujen tehtävien hoitoa ja valtuuksien käyttöä koskeva toimi
valta oman jäsenvaltionsa alueella.

2.
Jos käsittelyn suorittavat viranomaiset tai yksityiset elimet 6 artik
lan 1 kohdan c tai e alakohdan nojalla, toimivalta on asianomaisen
jäsenvaltion valvontaviranomaisella. Tällöin ei sovelleta 56 artiklaa.

3.
Valvontaviranomaisilla ei ole toimivaltaa valvoa käsittelytoimia,
joita tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

56 artikla
Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta
1.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan tai
ainoan toimipaikan valvontaviranomaisella on toimivalta toimia johta
vana valvontaviranomaisena kyseisen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän toteuttaman rajatylittävän käsittelyn osalta 60 artiklassa sää
detyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 55 artiklan
soveltamista.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jokaisella valvontaviran
omaisella on toimivalta käsitellä sille tehtyä valitusta tai tämän asetuk
sen mahdollista rikkomista, jos kohde liittyy ainoastaan sen jäsenvalti
ossa olevaan toimipaikkaan tai vaikuttaa merkittävästi ainoastaan sen
jäsenvaltiossa oleviin rekisteröityihin.
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3.
Edellä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa valvon
taviranomaisen on ilmoitettava johtavalle valvontaviranomaiselle vii
pymättä tästä asiasta. Johtavan valvontaviranomaisen on kolmen viikon
kuluessa ilmoituksen saatuaan päätettävä, käsitteleekö se asian 60 artik
lassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja otettava huomioon, onko rekis
terinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä sijoittautunut asiasta ilmoittaneen
valvontaviranomaisen jäsenvaltioon vai ei.
4.
Jos johtava viranomainen päättää käsitellä asiaa, sovelletaan 60 ar
tiklassa säädettyä menettelyä. Johtavalle valvontaviranomaiselle asiasta
ilmoittanut valvontaviranomainen voi toimittaa johtavalle valvontaviran
omaiselle päätösehdotuksen. Johtavan valvontaviranomaisen on otettava
ehdotus huomioon mahdollisimman suuressa määrin laatiessaan 60 artik
lan 3 kohdassa tarkoitettua päätösehdotusta.
5.
Jos johtava viranomainen päättää olla käsittelemättä asiaa, johta
valle valvontaviranomaiselle ilmoituksen tehnyt valvontaviranomainen
käsittelee asiaa 61 ja 62 artiklan mukaisesti.
6.
Johtava valvontaviranomainen on rekisterinpitäjän tai henkilötieto
jen käsittelijän ainoa yhteystaho kyseisen rekisterinpitäjän tai henkilö
tietojen käsittelijän toteuttaman rajatylittävän käsittelyn osalta.

57 artikla
Tehtävät
1.
Tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja muita tehtäviä rajoitta
matta jokaisen valvontaviranomaisen on alueellaan
a) valvottava tämän asetuksen soveltamista ja pantava se täytäntöön;
b) edistettävä yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä käsittelyyn liittyvistä
riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista. Erityisesti on kiin
nitettävä huomiota lapsille suunnattuihin toimiin;
c) annettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kansalliselle parla
mentille, hallitukselle ja muille toimielimille ja elimille neuvoja
luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien suojelua käsittelyssä
koskevista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä;
d) edistettävä rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden tietä
mystä niille tämän asetuksen mukaan kuuluvista velvollisuuksista;
e) annettava pyynnöstä rekisteröidyille tietoja niille tämän asetuksen
mukaan kuuluvien oikeuksien käytöstä ja tarvittaessa tehtävä yhteis
työtä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tätä tarkoitusta
varten;
f) käsiteltävä rekisteröidyn tai 80 artiklan mukaisen elimen, järjestön
tai yhdistyksen tekemiä valituksia ja tutkittava siinä määrin kuin se
on asianmukaista valituksen kohdetta ja ilmoitettava valituksen te
kijälle tutkinnan etenemisestä sekä tutkinnan tuloksista kohtuullisen
ajan kuluessa, erityisesti jos asia edellyttää lisätutkimuksia tai koor
dinointia toisen valvontaviranomaisen kanssa;
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g) tehtävä yhteistyötä, tietojen vaihtaminen mukaan luettuna, ja tarjot
tava keskinäistä apua muille valvontaviranomaisille, jotta varmiste
taan tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen ja täytäntöön
pano;
h) suoritettava tutkimuksia tämän asetuksen soveltamisesta, myös toi
selta valvontaviranomaiselta tai muulta viranomaiselta saatujen tie
tojen perusteella;
i) seurattava erityisesti tieto- ja viestintäteknologian sekä kauppatapo
jen asiaan liittyvää kehitystä siltä osin kuin sillä on vaikutusta hen
kilötietojen suojaan;
j) hyväksyttävä 28 artiklan 8 kohdassa ja 46 artiklan 2 kohdan d
alakohdassa tarkoitetut vakiosopimuslausekkeet;
k) laadittava 35 artiklan 4 kohdan mukainen luettelo siitä, milloin vaa
ditaan tietosuojan vaikutustenarviointi, ja ylläpidettävä tätä luetteloa;
l) annettava neuvontaa 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen käsittely
toimien osalta;
m) kannustettava laatimaan 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti käytänne
säännöt, annettava niistä lausunto ja hyväksyttävä sellaiset käytänne
säännöt, joissa sovelletaan riittäviä suojatoimia 40 artiklan 5 kohdan
mukaisesti;
n) kannustettava ottamaan käyttöön tietosuojaa koskevia sertifiointime
kanismeja ja tietosuojasinettejä ja -merkkejä 42 artiklan 1 kohdan
mukaisesti sekä hyväksyttävä sertifiointikriteerejä 42 artiklan 5 koh
dan mukaisesti;
o) toteutettava tarvittaessa 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti myönnet
tyjen sertifiointien säännöllinen uudelleentarkastelu;
▼C1
p) laadittava ja julkaistava vaatimukset 41 artiklan mukaisen elimen
akkreditoimiseksi käytännesääntöjen seurantaa varten ja sertifiointie
limen akkreditoimiseksi 43 artiklan mukaisesti;
▼B
q) akkreditoitava elin käytännesääntöjen seurantaa varten 41 artiklan
mukaisesti ja sertifiointielin 43 artiklan mukaisesti;
r) hyväksyttävä 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sopimuslausekkeet
ja säännökset;
s) hyväksyttävä
mukaisesti;

yritystä

koskevat

sitovat

säännöt

47

artiklan

t) osallistuttava tietosuojaneuvoston toimintaan;
u) pidettävä sisäistä rekisteriä tämän asetuksen rikkomisista ja 58 artik
lan 2 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä; ja
v) suoritettava mitä tahansa muita henkilötietojen suojaan liittyviä teh
täviä.
2.
Kaikkien valvontaviranomaisten on helpotettava 1 kohdan f ala
kohdassa tarkoitettujen valitusten jättämistä toimenpitein, kuten anta
malla mahdollisuuden käyttää valituslomaketta, joka voidaan täyttää
myös sähköisesti, muita mahdollisia viestintäkeinoja pois sulkematta.
3.
Minkään valvontaviranomaisten tehtävien suorittamisesta ei aiheudu
kustannuksia rekisteröidylle eikä tapauksen mukaan tietosuojavastaavalle.
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4.
Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityi
sesti siitä syystä, että niitä esitetään toistuvasti, valvontaviranomainen
voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen
maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Valvontaviran
omaisen on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai
kohtuuttomuus.

58 artikla
Valtuudet
1.
Jokaisella valvontaviranomaisella on kaikki seuraavat tutkintaval
tuudet:
a) määrätä rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä ja tarvittaessa
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän edustaja antamaan
kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot;
b) toteuttaa tutkimuksia tietosuojaa koskevien tarkastusten muodossa;
c) toteuttaa 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti myönnettyjen sertifiointien
uudelleentarkastelu;
d) ilmoittaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle tämän ase
tuksen väitetystä rikkomisesta;
e) saada rekisterinpitäjältä ja henkilötietojen käsittelijältä pääsy kaikkiin
henkilötietoihin ja kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen sen tehtävien
suorittamista varten;
f) saada pääsy kaikkiin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän
tiloihin, tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan lukien, unionin tai
jäsenvaltion prosessioikeuden mukaisesti.
2.
Jokaisella valvontaviranomaisella on kaikki seuraavat korjaavat
toimivaltuudet:
a) varoittaa rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää siitä, että
aiotut käsittelytoimet ovat todennäköisesti tämän asetuksen säännös
ten vastaisia;
b) antaa huomautus rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle,
jos käsittelytoimet ovat olleet tämän asetuksen säännösten vastaisia;
c) määrätä rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä noudattamaan
rekisteröidyn pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen perustuvien
rekisteröidyn oikeuksien käyttöä;
d) määrätä rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä saattamaan kä
sittelytoimet tämän asetuksen säännösten mukaisiksi, tarvittaessa tie
tyllä tavalla ja tietyn määräajan kuluessa;
e) määrätä rekisterinpitäjä ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvalouk
kauksesta rekisteröidylle;
f) asettaa väliaikainen tai pysyvä rajoitus käsittelylle, mukaan lukien
käsittelykielto;
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g) määrätä henkilötietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn
rajoittamisesta 16, 17 ja 18 artiklan perusteella sekä näistä toimen
piteistä ilmoittamisesta niille vastaanottajille, joille henkilötietoja on
luovutettu 17 artiklan 2 kohdan ja 19 artiklan mukaisesti;
h) peruuttaa tai määrätä sertifiointielin peruuttamaan 42 ja 43 artiklan
mukaisesti annettu sertifiointi tai kieltää sertifiointielintä antamasta
sertifiointia silloin kun sertifiointia koskevat vaatimukset eivät täyty
tai eivät enää täyty;
i) määrätä 83 artiklan nojalla hallinnollinen sakko tässä kohdassa tar
koitettujen toimenpiteiden lisäksi tai niiden asemesta kunkin yksit
täisen tapauksen olosuhteista riippuen;
j) määrätä tiedonsiirtojen keskeyttämisestä kolmannessa maassa ole
valle vastaanottajalle tai kansainväliselle järjestölle.
3.
Jokaisella valvontaviranomaisella on kaikki seuraavat hyväksymisja neuvontavaltuudet:
a) antaa rekisterinpitäjälle neuvoja 36 artiklassa tarkoitetun ennakko
kuulemismenettelyn mukaisesti;
b) antaa omasta aloitteestaan tai pyynnöstä lausuntoja kansalliselle par
lamentille, jäsenvaltion hallitukselle tai jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti muille toimielimille ja elimille sekä yleisölle kaikista
henkilötietojen suojaan liittyvistä kysymyksistä;
c) hyväksyä 36 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu käsittely, jos jäsenvaltion
lainsäädännössä edellytetään tällaista ennakkohyväksyntää;
d) antaa lausunto käytännesääntöjen luonnoksista ja hyväksyä ne 40 ar
tiklan 5 kohdan mukaisesti;
e) akkreditoida sertifiointielimet 43 artiklan mukaisesti;
f) myöntää sertifiointeja ja hyväksyä sertifiointikriteerejä 42 artiklan 5
kohdan mukaisesti;
g) hyväksyä 28 artiklan 8 kohdassa ja 46 artiklan 2 kohdan d alakoh
dassa tarkoitetut tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet;
h) hyväksyä 46 artiklan
sopimuslausekkeet;

3

kohdan

a

alakohdassa

tarkoitetut

i) hyväksyä 46 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja hallinnol
lisia järjestelyjä; ja
j) hyväksyä yritystä koskevat sitovat säännöt 47 artiklan mukaisesti.
4.
Valvontaviranomaiselle tämän artiklan nojalla annettujen valtuuk
sien käyttöön sovelletaan asianmukaisia suojatoimia, muun muassa te
hokkaita oikeussuojakeinoja ja oikeudenmukaista menettelyä, joista sää
detään unionin oikeudessa ja jäsenvaltion lainsäädännössä perusoikeus
kirjan mukaisesti.
5.
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä laissa siitä, että sen valvontavi
ranomaisella on valtuudet saattaa tämän asetuksen rikkomiset lainkäyt
töviranomaisten tietoon ja tarvittaessa panna vireille tai käynnistää
muulla tavoin oikeustoimet tämän asetuksen säännösten täytäntöönpane
miseksi.
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6.
Kukin jäsenvaltio voi säätää laissa, että sen valvontaviranomaisella
on 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien lisäksi muita valtuuksia.
Näiden valtuuksien käyttäminen ei saa haitata VII luvun tehokasta
toimivuutta.

59 artikla
Toimintakertomukset
Jokaisen valvontaviranomaisen on laadittava vuosittain toimintakerto
mus, johon voi sisältyä luettelo ilmoitettujen rikkomusten ja 58 artiklan
2 kohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden tyypeistä. Nämä ker
tomukset on toimitettava kansalliselle parlamentille, hallitukselle ja
muille jäsenvaltion lainsäädännössä nimetyille viranomaisille. Ne on
saatettava yleisön, komission ja tietosuojaneuvoston saataville.

VII LUKU

Yhteistyö ja yhdenmukaisuus
1 Jakso
Yhteistyö
60 artikla
Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontavi
ranomaisten välinen yhteistyö
1.
Johtavan valvontaviranomaisen on tehtävä tämän artiklan mukai
sesti yhteistyötä muiden osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa ja
pyrkiä näin konsensukseen. Johtavan valvontaviranomaisen ja osallistu
vien valvontaviranomaisten on vaihdettava keskenään kaikki olennaiset
tiedot.

2.
Johtava valvontaviranomainen voi milloin tahansa pyytää muilta
osallistuvilta valvontaviranomaisilta 61 artiklassa tarkoitettua keskinäistä
avunantoa ja toteuttaa 62 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä operaatioita
etenkin toteuttaakseen tutkimuksia tai valvoakseen toisen jäsenvaltion
alueelle sijoittautunutta rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää
koskevan toimenpiteen toteuttamista.

3.
Johtavan valvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiaa
koskevat olennaiset tiedot muille osallistuville valvontaviranomaisille.
Sen on viipymättä myös toimitettava päätösehdotus muille osallistuville
valvontaviranomaisille lausuntoa varten ja otettava niiden näkemykset
asianmukaisesti huomioon.

4.
Jos yksikin muista asianomaisista valvontaviranomaisista esittää
päätösehdotukseen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen neljän
viikon kuluessa siitä, kun sitä on tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti
kuultu, johtavan valvontaviranomaisen on, ellei se noudata vastalausetta
tai katso, että vastalause ei ole merkityksellinen eikä perusteltu, toimi
tettava asia 63 artiklassa tarkoitetulle yhdenmukaisuusmekanismille.
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5.
Jos johtava valvontaviranomainen aikoo noudattaa esitettyä merki
tyksellistä ja perusteltua vastalausetta, sen on toimitettava muille osal
listuville valvontaviranomaisille tarkistettu päätösehdotus lausuntoa var
ten. Tähän tarkistettuun päätösehdotukseen sovelletaan 4 kohdassa tar
koitettua menettelyä kahden viikon kuluessa.

6.
Jos yksikään muista osallistuvista viranomaisista ei ole vastustanut
johtavan viranomaisen toimittamaa päätösehdotusta 4 ja 5 kohdassa
tarkoitetun määräajan kuluessa, johtavan valvontaviranomaisen ja asian
omaisten valvontaviranomaisten katsotaan hyväksyneen kyseinen pää
tösehdotus, joka sitoo niitä.

7.
Johtavan valvontaviranomaisen on hyväksyttävä päätös ja annet
tava se tiedoksi tilanteen mukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan sekä ilmoitet
tava muille asianomaisille valvontaviranomaisille ja tietosuojaneuvos
tolle kyseessä olevasta päätöksestä, mukaan lukien yhteenveto tosisei
koista ja perustelut. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on
ilmoitettava päätöksestä valituksen tekijälle.

8.
Jos valitus jätetään tutkimatta tai hylätään, valvontaviranomaisen,
jolle valitus on tehty, on 7 kohdasta poiketen hyväksyttävä päätös ja
annettava se tiedoksi valituksen tekijälle ja ilmoitettava asiasta rekiste
rinpitäjälle.

9.
Jos johtava valvontaviranomainen ja osallistuvat valvontaviran
omaiset ovat yhtä mieltä siitä, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään
tietyiltä osin mutta tutkitaan kyseisen valituksen muilta osin, kustakin
tällaisesta asian osasta on annettava erillinen päätös. Johtavan valvonta
viranomaisen on annettava päätös rekisterinpitäjään liittyvistä toimista ja
annettava se tiedoksi jäsenvaltionsa alueella sijaitsevaan rekisterinpitäjän
tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaik
kaan sekä ilmoitettava siitä valituksen tekijälle, kun taas valituksen
tekijän valvontaviranomaisen on annettava päätös kyseisen valituksen
tutkimatta jättämistä tai hylkäämistä koskevilta osin ja annettava se
tiedoksi kyseiselle valituksen tekijälle sekä ilmoitettava siitä rekisterin
pitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle.

10.
Sen jälkeen kun johtavan valvontaviranomaisen päätös on annettu
tiedoksi 7 ja 9 kohdan mukaisesti, rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että
päätöstä noudatetaan sen kaikissa unionin alueella sijaitsevissa toimi
paikoissa toteutettavissa käsittelytoimissa. Rekisterinpitäjän tai henkilö
tietojen käsittelijän on annettava johtavalle valvontaviranomaiselle tie
doksi päätöksen noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet, ja johtavan
valvontaviranomaisen on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille
valvontaviranomaisille.

11.
Jos asianomaisella valvontaviranomaisella on poikkeuksellisissa
olosuhteissa syytä katsoa, että on tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpi
teitä rekisteröidyille kuuluvien etujen suojaamiseksi, sovelletaan 66 ar
tiklassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

12.
Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden asianomaisten valvon
taviranomaisten on toimitettava tässä artiklassa vaaditut tiedot toisilleen
sähköisesti vakiomuodossa.
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61 artikla
Keskinäinen avunanto
1.
Valvontaviranomaisten on annettava toisilleen tarvittavat tiedot ja
keskinäistä apua tämän asetuksen johdonmukaisen täytäntöönpanon ja
soveltamisen varmistamiseksi ja toteutettava toimenpiteet tehokasta kes
kinäistä yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon on katettava erityi
sesti tietopyynnöt ja valvontatoimet, kuten ennakkohyväksyntää ja -kuu
lemista sekä tarkastusten ja tutkimusten toteuttamista koskevat pyynnöt.
2.
Valvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi
teet voidakseen vastata toisen valvontaviranomaisen esittämään pyyn
töön ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua
pyynnön vastaanottamisesta. Tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua erityi
sesti asiaankuuluvien tietojen välittäminen tutkimuksen toteuttamisesta.
3.
Avunantopyynnössä on esitettävä kaikki tarvittavat tiedot, mukaan
lukien pyynnön tarkoitus ja perustelut sen esittämiselle. Vaihdettuja
tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on
pyydetty.
4.
Valvontaviranomainen, jolle pyyntö on osoitettu, voi kieltäytyä
noudattamasta sitä vain, jos
a) sillä ei ole toimivaltaa käsitellä pyynnön kohdetta tai toteuttaa pyy
dettyjä toimenpiteitä; tai
b) pyynnön noudattaminen olisi ristiriidassa tämän asetuksen tai sellai
sen unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön kanssa, jota
pyynnön vastaanottaneeseen valvontaviranomaiseen sovelletaan.
5.
Pyynnön vastaanottaneen valvontaviranomaisen on ilmoitettava
pyynnön esittäneelle valvontaviranomaiselle asian ratkaisusta tai tarvit
taessa asian etenemisestä tai pyyntöön vastaamiseksi toteutetuista toi
menpiteistä. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen, joka kieltäytyy
noudattamasta pyyntöä 4 kohdan nojalla, on esitettävä syyt siihen.
6.
Pyynnön vastaanottaneiden valvontaviranomaisten on pääsääntöi
sesti toimitettava muiden valvontaviranomaisten pyytämät tiedot sähköi
sesti vakiomuodossa.
7.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen ei saa periä maksua keski
näistä avunantoa koskevien pyyntöjen perusteella toteuttamistaan toimis
ta. Valvontaviranomaiset voivat sopia säännöistä, jotka koskevat poik
keuksellisissa olosuhteissa annettavasta keskinäisestä avusta aiheutuvien
erityisten kustannusten korvaamista niiden välillä.
8.
Jos valvontaviranomainen ei anna tämän artiklan 5 kohdassa tar
koitettuja tietoja kuukauden kuluessa toisen valvontaviranomaisen esit
tämän pyynnön vastaanottamisesta, pyynnön esittävä valvontaviran
omainen voi hyväksyä väliaikaisen toimenpiteen oman jäsenvaltionsa
alueella 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tässä tapauksessa on katsot
tava, että 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarve toteuttaa kiireellisiä
toimenpiteitä täyttyy ja vaaditaan 66 artiklan 2 kohdan mukainen tieto
suojaneuvoston kiireellinen sitova päätös.
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9.
Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa tässä artiklassa
tarkoitettua keskinäistä avunantoa koskevat muodot ja menettelyt sekä
järjestelyt valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja tie
tosuojaneuvoston välillä sähköisin keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa
varten, erityisesti tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun vakiolomakkeen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

62 artikla
Valvontaviranomaisten yhteiset operaatiot
1.
Valvontaviranomaisten on tarvittaessa toteutettava yhteisiä operaa
tioita, mukaan lukien yhteisiä tutkimuksia ja yhteisiä täytäntöönpanotoi
menpiteitä, joihin osallistuu muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomais
ten jäseniä tai muuta henkilöstöä.
2.
Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut
useaan eri jäsenvaltioon tai jos käsittelytoimet todennäköisesti vaikutta
vat merkittävästi huomattavan moniin useammassa kuin yhdessä jäsen
valtiossa asuviin rekisteröityihin, kunkin tällaisen jäsenvaltion valvonta
viranomaisella on oikeus osallistua yhteisiin operaatioihin. Edellä olevan
56 artiklan 1 kohdan tai 4 kohdan mukaisesti toimivaltainen valvonta
viranomainen kutsuu kunkin tällaisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen
osallistumaan kyseisiin yhteisiin operaatioihin ja pyytää sitä vastaamaan
viipymättä osallistumista koskevaan valvontaviranomaisen pyyntöön.
3.
Valvontaviranomainen voi oman jäsenvaltion lainsäädännön mu
kaisesti ja avustavan valvontaviranomaisen hyväksynnän perusteella
myöntää valtuudet, kuten tutkintavaltuudet, yhteisiin operaatioihin osal
listuvan avustavan valvontaviranomaisen jäsenelle tai henkilöstölle, tai
siltä osin kuin se on mahdollista vastaanottavan valvontaviranomaisen
jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa, sallia avustavan valvontaviran
omaisen jäsenten tai henkilöstön käyttää tutkintavaltuuksiaan avustavan
valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Näitä tut
kintavaltuuksia voidaan käyttää ainoastaan vastaanottavan valvontavi
ranomaisen jäsenten tai henkilöstön johdolla ja heidän läsnä ollessaan.
Avustavan valvontaviranomaisen jäseniin tai henkilöstöön sovelletaan
vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä.
4.
Jos avustavan valvontaviranomaisen henkilöstö toimii 1 kohdan
mukaisesti toisessa jäsenvaltiossa, vastaanottavan valvontaviranomaisen
jäsenvaltio on vastuussa heidän toimistaan, mukaan lukien korvausvas
tuu mahdollisista vahingoista, joita he ovat aiheuttaneet toimintansa
aikana, sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella he
toimivat.
5.
Jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon kor
vaamisesta henkilöstönsä aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mu
kaisesti. Sen avustavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion, jonka henki
löstö on aiheuttanut vahinkoa kenelle tahansa henkilölle toisen jäsenval
tion alueella, on korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle kokonaisuudes
saan korvaukset, jotka tämä on maksanut heidän puolestaan korvauk
seen oikeutetuille.
6.
Kukin jäsenvaltio pidättyy 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa
pyytämästä korvausta toiselta jäsenvaltiolta 4 kohdassa tarkoitettujen
vahinkojen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien käyt
tämistä kolmansiin osapuoliin nähden tai vaikuttamatta 5 kohdan
soveltamiseen.
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7.
Jos yhteinen operaatio on tarkoitus järjestää ja valvontaviranomai
nen ei noudata tämän artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä
velvollisuutta kuukauden kuluessa, muut valvontaviranomaiset voivat
toteuttaa väliaikaisen toimenpiteen jäsenvaltionsa alueella 55 artiklan
mukaisesti. Tässä tapauksessa on katsottava, että 66 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu tarve toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä täyttyy ja vaaditaan
tietosuojaneuvoston antama kiireellinen lausunto tai kiireellinen sitova
päätös 66 artiklan 2 kohdan nojalla.

2 Jakso
Yhdenmukaisuus
63 artikla
Yhdenmukaisuusmekanismi
Jotta voidaan edistää tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista kaik
kialla unionissa valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa
ja tarvittaessa komission kanssa tämän jakson mukaisen yhdenmukai
suusmekanismin puitteissa.

64 artikla
Tietosuojaneuvoston lausunto
1.
Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon aina kun toimivaltainen val
vontaviranomainen aikoo toteuttaa jonkin jäljempänä esitetyistä toimen
piteistä. Tätä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen on annettava
tietosuojaneuvostolle tiedoksi päätösehdotus
a) kun toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkoituksena on hyväksyä
luettelo käsittelytoimista, joihin sovelletaan 35 artiklan 4 kohdan
mukaista tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointivaatimusta;
b) joka koskee 40 artiklan 7 kohdan mukaista kysymystä siitä, onko
käytännesääntöjen luonnos tai muutos tai laajennus tämän asetuksen
mukainen;
▼C1
c) jonka tarkoituksena on hyväksyä vaatimukset 41 artiklan 3 kohdan
mukaisen elimen, 43 artiklan 3 kohdan mukaisen sertifiointielimen
akkreditoimiseksi tai hyväksyä 42 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut
sertifiointikriteerit;
▼B
d) jonka tarkoituksena on 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 28 ar
tiklan 8 kohdassa tarkoitettujen tietosuojaa koskevien vakiolausek
keiden määrittäminen;
e) jonka tarkoituksena on 46 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitet
tujen sopimuslausekkeiden hyväksyminen; tai
f) jonka tarkoituksena on 47 artiklassa tarkoitettujen yritystä koskevien
sitovien sääntöjen hyväksyminen.
2.
Jokainen valvontaviranomainen, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja
tai komissio voi pyytää minkä tahansa yleisluonteisen tai useammassa
kuin yhdessä jäsenvaltiossa vaikutuksia tuottavan asian käsittelyä tieto
suojaneuvostossa lausunnon saamiseksi, etenkin jos toimivaltainen val
vontaviranomainen ei noudata keskinäistä avunantoa koskevia velvolli
suuksia 61 artiklan mukaisesti tai yhteisiä operaatioita koskevia velvol
lisuuksia 62 artiklan mukaisesti.
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3.
Tietosuojaneuvosto antaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauk
sissa lausunnon sille toimitetusta asiasta, jollei se ole jo antanut lausun
toa samasta asiasta. Kyseinen lausunto on vahvistettava kahdeksan vii
kon kuluessa tietosuojaneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöl
lä. Määräaikaa voidaan jatkaa kuudella viikolla ottaen huomioon asian
monimutkaisuus. Jäsenen, joka ei ole puheenjohtajan ilmoittaman koh
tuullisen määräajan kuluessa vastustanut neuvoston jäsenille 5 kohdan
mukaisesti toimitettua 1 kohdan mukaista päätösehdotusta, katsotaan
hyväksyvän sen.
4.
Valvontaviranomaisten ja komission on ilman aiheetonta viivytystä
toimitettava tietosuojaneuvostolle sähköisesti vakiolomaketta käyttäen
kaikki olennaiset tiedot, tarpeen vaatiessa esimerkiksi yhteenveto tosi
seikoista, päätösehdotus, perustelut, joiden vuoksi kyseisen toimenpiteen
toteuttaminen on tarpeen, sekä muiden osallistuvien valvontaviranomais
ten näkemykset.
5.
Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava sähköisesti ja
ilman aiheetonta viivytystä
a) tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle kaikista sille toimitetuista
asiaa koskevista olennaisista tiedoista vakiolomaketta käyttäen. Tie
tosuojaneuvoston sihteeristö toimittaa tarvittaessa myös käännöksen
asiaankuuluvista tiedoista; ja
b) tapauksen mukaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomai
selle sekä komissiolle annetusta lausunnosta ja julkaistava se.
▼C1
6.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen
ei saa hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettua päätösehdotusta 3 kohdassa
tarkoitetun määräajan kuluessa.
7.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen
ottaa tietosuojaneuvoston lausunnon huomioon mahdollisimman katta
vasti ja ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kah
den viikon kuluessa lausunnon saamisesta, pitäytyykö se päätösehdotuk
sessaan vai muuttaako se sitä, ja toimittaa puheenjohtajalle mahdollisesti
muutetun päätösehdotuksen vakiolomaketta käyttäen.
8.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen
ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle tämän artiklan 7 koh
dassa tarkoitetun määräajan kuluessa, ettei se aio noudattaa neuvoston
lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain ja esittää asianmukaiset perus
teet, sovelletaan 65 artiklan 1 kohtaa.
▼B
65 artikla
Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettely
1.
Varmistaakseen, että tätä asetusta sovelletaan yksittäistapauksissa
asianmukaisesti ja yhtenäisesti, tietosuojaneuvosto antaa seuraavissa ta
pauksissa sitovan päätöksen:
a) ►C1 jos 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asian
omainen valvontaviranomainen on esittänyt johtavan viranomaisen
päätösehdotukseen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen ja
jos johtava valvontaviranomainen ei ole noudattanut tällaista vasta
lausetta tai on hylännyt tällaisen vastalauseen, koska se ei ollut
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merkityksellinen ja/tai perusteltu. ◄ Sitova päätös koskee kaikkia
seikkoja, joista merkityksellinen ja perusteltu vastalause on esitetty,
erityisesti sen suhteen, onko tätä asetusta rikottu vai ei;

b) jos esiintyy eriäviä näkemyksiä siitä, mikä asianomaisista valvonta
viranomaisista on toimivaltainen päätoimipaikan osalta;

c) jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei pyydä tietosuojaneuvos
tolta lausuntoa 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tai ei
noudata tietosuojaneuvoston 64 artiklan nojalla antamaa lausuntoa.
Tällöin asianomaiset valvontaviranomaiset tai komissio voivat ilmoit
taa asiasta tietosuojaneuvostolle.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettava tietosuojaneu
voston jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä kuukauden kuluessa
asiaa koskevan pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan jatkaa
kuukaudella ottaen huomioon asian monimutkaisuus. Edellä olevan 1
kohdan mukainen päätös on perusteltava ja osoitettava johtavalle val
vontaviranomaiselle sekä kaikille asianomaisille valvontaviranomaisille,
joita se sitoo.

3.
Jos tietosuojaneuvosto ei ole antanut päätöstä 2 kohdassa tarkoi
tettujen määräaikojen kuluessa, sen on annettava päätöksensä jäsentensä
yksinkertaisella enemmistöllä kahden viikon kuluessa 2 kohdassa tarkoi
tetun toisen kuukauden päättymisestä. Jos tietosuojaneuvoston jäsenten
äänet menevät tasan, päätöksen ratkaisee puheenjohtajan ääni.

4.
Asianomaiset valvontaviranomaiset eivät anna päätöstä 1 kohdan
mukaisesti tietosuojaneuvostolle toimitetusta asiasta 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettujen määräaikojen kuluessa.

5.
Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa ilman aiheetonta vii
vytystä 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tiedoksi asianomaisille valvon
taviranomaisille. Se ilmoittaa asiasta komissiolle. Päätös julkaistaan vii
pymättä tietosuojaneuvoston verkkosivustolla valvontaviranomaisen an
nettua tiedoksi 6 kohdassa tarkoitetun lopullisen päätöksen.

6.
Johtavan valvontaviranomaisen tai tapauksen mukaan sen valvon
taviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on annettava lopullinen päätök
sensä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen perusteella ilman
aiheetonta viivästystä ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tieto
suojaneuvosto on antanut päätöksensä tiedoksi. Johtavan valvontaviran
omaisen tai tapauksen mukaan sen valvontaviranomaisen, jolle valitus
on tehty, on ilmoitettava tietosuojaneuvostolle päivämäärä, jona sen
lopullinen päätös on annettu tiedoksi rekisterinpitäjälle tai henkilötieto
jen käsittelijälle ja rekisteröidylle. Asianomaisten valvontaviranomaisten
lopullinen päätös annetaan 60 artiklan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti.
Lopullisessa päätöksessä on viitattava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettuun päätökseen ja ilmoitettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tar
koitettu päätös julkaistaan tietosuojaneuvoston verkkosivustolla tämän
artiklan 5 kohdan mukaisesti. Lopullinen päätös liitetään tämän artiklan
1 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.
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66 artikla
Kiireellinen menettely
1.
Jos asianomainen valvontaviranomainen poikkeuksellisissa olosuh
teissa katsoo, että on tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä rekisteröi
dyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi, se voi 63, 64 ja
65 artiklassa tarkoitetusta yhdenmukaisuusmenettelystä tai 60 artiklassa
tarkoitetusta menettelystä poiketen välittömästi hyväksyä väliaikaisia toi
menpiteitä, joiden on tarkoitus tuottaa oikeusvaikutuksia sen omalla alu
eella ja jotka ovat voimassa tietyn ajan, joka voi olla enintään kolme
kuukautta. Valvontaviranomaisen on annettava tällaiset toimenpiteet ja
perustelut niiden hyväksymiselle viipymättä tiedoksi muille asianomaisille
valvontaviranomaisille, tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.
2.
Jos valvontaviranomainen on toteuttanut toimenpiteen 1 kohdan
nojalla ja katsoo, että on kiireellisesti hyväksyttävä lopullisia toimenpi
teitä, se voi pyytää tietosuojaneuvostolta kiireellistä lausuntoa tai kii
reellistä sitovaa päätöstä esittäen perustelut tällaisen lausunnon tai pää
töksen pyytämiselle.
3.
Jokainen valvontaviranomainen voi tapauksen mukaan pyytää tie
tosuojaneuvostolta kiireellistä lausuntoa tai kiireellistä sitovaa päätöstä,
jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole toteuttanut tarvittavia
toimenpiteitä tilanteessa, jossa on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä
rekisteröidyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi, esit
täen perustelut tällaisen lausunnon tai päätöksen pyytämiselle ja kiireel
listen toimenpiteiden toteuttamiselle.
4.
Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu kiireellinen lausunto tai
kiireellinen sitova päätös vahvistetaan 64 artiklan 3 kohdasta ja 65 artik
lan 2 kohdasta poiketen kahden viikon kuluessa tietosuojaneuvoston
jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

67 artikla
Tietojenvaihto
Komissio voi hyväksyä yleisiä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla täsmen
netään järjestelyt valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomais
ten ja tietosuojaneuvoston välillä sähköisin keinoin toteutettavaa tieto
jenvaihtoa varten ja erityisesti 64 artiklassa tarkoitettu vakiolomake.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3 Jakso
Euroopan tietosuojaneuvosto
68 artikla
Euroopan tietosuojaneuvosto
1.
Perustetaan Euroopan tietosuojaneuvosto, jäljempänä ’tietosuoja
neuvosto’, unionin elimeksi, jolla on oikeushenkilöllisyys.
2.

Tietosuojaneuvostoa edustaa sen puheenjohtaja.
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3.
Tietosuojaneuvoston muodostavat yksi valvontaviranomaisen joh
taja kustakin jäsenvaltiosta ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tai näiden
edustajat.

4.
Jos jäsenvaltiossa on useampia tietosuojaviranomaisia, jotka vasta
avat tämän asetuksen säännösten soveltamisen valvonnasta, nimetään
yhteinen edustaja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

5.
Komissiolla on oikeus osallistua tietosuojaneuvoston toimintaan ja
kokouksiin ilman äänioikeutta. Komissio nimeää edustajansa. Tietosuo
janeuvoston puheenjohtaja ilmoittaa komissiolle tietosuojaneuvoston
toiminnasta.

6.
Edellä olevaan 65 artiklaan liittyvissä tapauksissa Euroopan tieto
suojavaltuutetulla on äänioikeus vain päätöksissä, jotka koskevat unio
nin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin sovellettavia periaatteita ja sääntö
jä, jotka vastaavat asiasisällöltään tämän asetuksen periaatteita ja sään
töjä.

69 artikla
Riippumattomuus
1.
Tietosuojaneuvosto toimii riippumattomasti hoitaessaan tehtäviään
tai käyttäessään toimivaltaansa 70 ja 71 artiklan mukaisesti.

▼C1
2.
Tietosuojaneuvosto ei tehtäviään hoitaessaan tai toimivaltaansa
käyttäessään pyydä eikä ota ohjeita miltään taholta, sanotun rajoitta
matta 70 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja komission pyyntöjä.

▼B
70 artikla
Tietosuojaneuvoston tehtävät
1.
Tietosuojaneuvosto varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan yhden
mukaisesti. Tätä varten tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta aloit
teestaan tai tarvittaessa komission pyynnöstä erityisesti seuraavia tehtä
viä:

a) tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen seuranta ja varmista
minen 64 ja 65 artiklassa säädetyissä tapauksissa, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta kansallisten valvontaviranomaisten tehtäviä;

b) antaa komissiolle neuvoja kaikista henkilötietojen suojaan unionissa
liittyvistä kysymyksistä, myös tämän asetuksen mahdollisesta
muuttamisesta;

c) antaa komissiolle neuvoja rekisterinpitäjien, henkilötietojen käsitteli
jöiden ja valvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon muodoista ja
menettelyistä, kun kyse on yritystä koskevista sitovista säännöistä;
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d) antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytänteitä menettelyistä,
joilla poistetaan henkilötietoihin liittyviä linkkejä sekä tietojen ko
pioita ja jäljennöksiä julkisesti saatavilla olevista viestintäpalveluis
ta, siten kuin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan;

e) tarkastelee omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenensä tai komission
pyynnöstä kysymyksiä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista,
ja antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytänteitä, joiden tar
koituksena on tukea tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista;

f) antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituk
sia ja parhaita käytänteitä 22 artiklan 2 kohdan mukaisia profiloin
tiin perustuvia päätöksiä koskevien kriteerien ja edellytysten tarkem
maksi määrittelemiseksi;

g) antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituk
sia ja parhaita käytänteitä 33 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen
henkilötietoturvaloukkausten toteamiseksi ja aiheettoman viivytyk
sen määrittelemiseksi sekä niiden erityisten olosuhteiden määrittele
miseksi, joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on il
moitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;

h) antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituk
sia ja parhaita käytänteitä olosuhteista, joissa henkilötietojen tieto
turvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa 34 artiklan 1 kohdassa tar
koitetun korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja
vapauksille;

i) antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituk
sia ja parhaita käytänteitä, joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja
vaatimukset henkilötietojen siirroille, jotka perustuvat rekisterinpitä
jien ja henkilötietojen käsittelijöiden noudattamiin yritystä koskeviin
sitoviin sääntöihin, sekä lisävaatimuksista, jotka ovat tarpeen 47 ar
tiklassa tarkoitettujen asianomaisten rekisteröityjen henkilötietojen
suojan varmistamiseksi;

j) antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituk
sia ja parhaita käytänteitä 49 artiklan 1 kohdan mukaisia henkilö
tietojen siirtoja koskevien kriteerien ja vaatimusten tarkemmaksi
määrittelemiseksi;

k) laatii valvontaviranomaisille suuntaviivoja, jotka koskevat 58 artiklan
1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista ja
hallinnollisten sakkojen määräämistä 83 artiklan nojalla;

▼C1
l) tarkastelee suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden käytänteiden so
veltamista käytäntöön;

▼B
m) antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituk
sia ja parhaita käytänteitä sellaisten yhdenmukaisten menettelyjen
laatimiseksi, joilla luonnolliset henkilöt voivat ilmoittaa tämän ase
tuksen rikkomisista 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
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n) edistää käytännesääntöjen laatimista ja tietosuojaa koskevien sertifi
ointimekanismien ja tietosuojasinettien ja -merkkien käyttöönottoa
40 ja 42 artiklan mukaisesti;
▼C1
o) hyväksyy 42 artiklan 5 kohdan mukaiset sertifiointikriteerit ja pitää
yllä julkista rekisteriä 42 artiklan 8 kohdan mukaisista sertifiointi
mekanismeista ja tietosuojasineteistä ja -merkeistä sekä 42 artiklan 7
kohdan mukaisista kolmansiin maihin sijoittautuneista sertifioiduista
rekisterinpitäjistä tai henkilötietojen käsittelijöistä;
p) hyväksyy 43 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sertifiointi
elinten akkreditoimiseksi 43 artiklan nojalla;
▼B
q) antaa komissiolle lausunnon 43 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuista
sertifiointivaatimuksista;
r) antaa komissiolle lausunnon 12 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista
kuvakkeista;
s) antaa komissiolle lausunnon kolmannen maan tai kansainvälisen
järjestön tietosuojan tason riittävyyden arvioimiseksi, myös sen ar
vioimiseksi, pystyykö kolmas maa, kyseisen kolmannen maan alue
tai yksi tai useampi tietty sektori tai kansainvälinen järjestö enää
varmistamaan tietosuojan riittävää tasoa. Tätä varten komissio toi
mittaa tietosuojaneuvostolle kaikki välttämättömät asiakirjat, mu
kaan lukien kolmannen maan hallituksen, kyseisen kolmannen
maan alueen tai tietyn sektorin tai kansainvälisen järjestön kanssa
käyty kirjeenvaihto;
t) antaa lausuntoja valvontaviranomaisten toimenpideluonnoksista
64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin mu
kaisesti ja 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti sille toimitetuissa asi
oissa sekä antaa sitovia päätöksiä 65 artiklan nojalla, myös 66 artik
lassa tarkoitetuissa tapauksissa;
u) edistää valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja tehokasta
kahden- ja monenvälistä tietojen ja parhaiden käytänteiden
vaihtamista;
v) edistää yhteisiä koulutusohjelmia ja tukea henkilövaihtoa valvonta
viranomaisten välillä ja tarvittaessa kolmansien maiden tai kansain
välisten järjestöjen valvontaviranomaisten kanssa;
w) edistää tietosuojalainsäädäntöä ja -käytänteitä koskevan tietämyksen
ja niitä koskevien asiakirjojen vaihtoa tietosuojaviranomaisten kes
ken kaikkialla maailmassa;
x) antaa lausuntoja unionin tasolla 40 artiklan 9 kohdan mukaisesti
laadituista käytännesäännöistä; ja
y) pitää yllä julkista sähköistä rekisteriä päätöksistä, joita valvontavi
ranomaiset ja tuomioistuimet ovat tehneet yhdenmukaisuusmekanis
missa käsitellyissä asioissa.
2.
Jos komissio pyytää tietosuojaneuvostolta neuvoja, se voi asian
kiireellisyyden huomioon ottaen ilmoittaa määräajan.
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3.
Tietosuojaneuvoston on toimitettava antamansa lausunnot, suunta
viivat, suositukset ja parhaat käytänteet komissiolle sekä 93 artiklassa
tarkoitetulle komitealle ja julkaistava ne.
4.
Tietosuojaneuvoston on tarvittaessa kuultava asianomaisia osapuo
lia ja annettava niille mahdollisuus esittää huomautuksia kohtuullisessa
määräajassa. Tietosuojaneuvoston on saatettava kuulemismenettelyn tu
lokset julkisesti saataville, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 76 artiklan
soveltamista.

71 artikla
Kertomukset
1.
Tietosuojaneuvoston on laadittava vuosittain kertomus luonnollis
ten henkilöiden tietosuojasta käsittelyn yhteydessä unionissa ja tarvitta
essa kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kertomus on
julkaistava ja toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja
komissiolle.
2.
Vuosittaisessa kertomuksessa on tarkasteltava 70 artiklan 1 kohdan
l alakohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden käy
tänteiden sekä 65 artiklassa tarkoitettujen sitovien päätösten käytännön
soveltamista.

72 artikla
Menettely
1.
Tietosuojaneuvosto antaa päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella
enemmistöllä, paitsi jos tässä asetuksessa toisin säädetään.
2.
Tietosuojaneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä jäsentensä kahden
kolmasosan enemmistöllä ja huolehtii omista operatiivisista järjestelyis
tään.

73 artikla
Puheenjohtaja
1.
Tietosuojaneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan
ja kaksi varapuheenjohtajaa yksinkertaisella enemmistöllä.
2.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on viisi vuotta,
ja samat henkilöt voidaan valita tehtäviinsä kerran uudelleen.

74 artikla
Puheenjohtajan tehtävät
1.

Puheenjohtajalla on seuraavat tehtävät:

a) kutsua koolle tietosuojaneuvoston kokoukset ja valmistella kokouk
sen asialista;
b) antaa tietosuojaneuvoston 65 artiklan nojalla antamat päätökset tiedoksi
johtavalle valvontaviranomaiselle ja osallistuville valvontaviranomaisille;
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c) varmistaa, että tietosuojaneuvosto hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti, erityi
sesti suhteessa 63 artiklassa tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin.
2.
Tietosuojaneuvoston on vahvistettava työjärjestyksessään puheen
johtajan ja varapuheenjohtajien tehtävänjako.

75 artikla
Sihteeristö
1.
Tietosuojaneuvostolla on oltava sihteeristö, jonka henkilöstöstä
vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu.
2.
Sihteeristö hoitaa tehtävänsä yksinomaan tietosuojaneuvoston pu
heenjohtajan ohjeiden mukaisesti.
3.
Tällä asetuksella tietosuojaneuvostolle annettujen tehtävien hoita
misessa mukana olevalla Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstöllä
on oltava Euroopan tietosuojavaltuutetulle annettuja muita tehtäviä hoi
tavasta henkilöstöstä erilliset raportointikanavat.
4.
Tarvittaessa tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu
vahvistavat ja julkaisevat tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevan yh
teisymmärryspöytäkirjan, jossa määritellään niiden yhteistyön ehdot ja
jota sovelletaan tällä asetuksella Euroopan tietosuojaneuvostolle annet
tujen tehtävien hoitamisessa mukana olevaan Euroopan tietosuojavaltuu
tetun henkilöstöön.
5.
Sihteeristö antaa tietosuojaneuvostolle analyysi-, hallinto- ja
logistiikkatukea.
6.

Sihteeristöllä on erityisesti seuraavat tehtävät:

a) hoitaa tietosuojaneuvoston juoksevia asioita;
b) hoitaa tietosuojaneuvoston, sen puheenjohtajan ja komission välistä
viestintää;
c) hoitaa viestintää muille toimielimille ja yleisölle;
d) käyttää sähköisiä viestintävälineitä sekä sisäisessä että ulkoisessa
viestinnässä;
e) kääntää tarvittavat tiedot;
f) valmistella ja seurata tietosuojaneuvoston kokouksia;
g) valmistella, laatia ja julkaista tietosuojaneuvoston lausuntoja, valvon
taviranomaisten välisten kiistojen ratkaisua koskevia päätöksiä ja
muita asiakirjoja.
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76 artikla
Tietojen salassapito
1.
Tietosuojaneuvoston keskustelut ovat luottamuksellisia neuvoston
katsoessa sen tarpeelliseksi työjärjestyksensä mukaisesti.
2.
Oikeudesta tutustua tietosuojaneuvoston jäsenille, asiantuntijoille
ja kolmansien osapuolten edustajille toimitettuihin asiakirjoihin sää
detään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1049/2001 (1).

VIII LUKU

Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset
77 artikla
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
1.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviran
omaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuin
paikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on ta
pahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
2.
Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava va
lituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien
78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

78 artikla
Oikeus

tehokkaisiin

oikeussuojakeinoihin
vastaan

valvontaviranomaista

1.
Jokaisella luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin itseään koskevaa valvontaviranomai
sen oikeudellisesti sitovaa päätöstä vastaan, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oike
udellisia oikeussuojakeinoja.
2.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoi
hin, jos 55 ja 56 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei
ole käsitellyt valitusta tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden
kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn valituksen etenemisestä tai ratkaisus
ta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhaku
keinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.
3.
Kanne valvontaviranomaista vastaan on nostettava sen jäsenvaltion
tuomioistuimissa, johon valvontaviranomainen on sijoittautunut.
4.
Jos kanne on nostettu sellaista valvontaviranomaisen päätöstä vas
taan, jota edelsi tietosuojaneuvoston yhdenmukaisuusmekanismin puit
teissa antama lausunto tai päätös, valvontaviranomaisen on toimitettava
kyseinen lausunto tai päätös tuomioistuimelle.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu
30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001,
s. 43).
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79 artikla
Oikeus

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää
henkilötietojen käsittelijää vastaan

tai

1.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoi
hin, jos hän katsoo, että hänen tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan
on loukattu sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole nou
datettu tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä ole
vien hallinnollisten muutoksenhakukeinojen tai muiden kuin oikeudel
listen oikeussuojakeinojen käyttöä, mukaan lukien 77 artiklaan perus
tuva oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

2.
Kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan on
nostettava sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa rekisterinpitäjällä tai
henkilötietojen käsittelijällä on toimipaikka. Vaihtoehtoisesti tällainen
kanne voidaan nostaa sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa rekiste
röidyn vakinainen asuinpaikka on, paitsi jos rekisterinpitäjä tai henkilö
tietojen käsittelijä on jäsenvaltion viranomainen, jonka toiminta liittyy
sen julkisen vallan käyttöön.

80 artikla
Rekisteröityjen edustaminen
1.
Rekisteröidyllä on oikeus valtuuttaa voittoa tavoittelematon elin,
järjestö tai yhdistys, joka on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion lain
säädännön mukaisesti, jonka sääntömääräiset tavoitteet ovat yleisen
edun mukaisia ja joka toimii rekisteröidyille kuuluvien oikeuksien ja
vapauksien suojaamisen alalla heidän henkilötietojensa suojan osalta,
tekemään valitus puolestaan ja käyttämään puolestaan 77, 78 ja 79 ar
tiklassa tarkoitettuja oikeuksia ja 82 artiklassa tarkoitettua korvauksen
saamisoikeutta, jos siitä on säädetty jäsenvaltion lainsäädännössä.

2.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoite
tuilla elimillä, järjestöillä tai yhdistyksillä on oltava rekisteröidyn valtuu
tuksesta riippumatta oikeus tehdä kyseisessä jäsenvaltiossa valitus 77 ar
tiklan nojalla toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja oikeus käyttää
78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksiaan, jos ne katsovat, että tähän
asetukseen perustuvia rekisteröidyn oikeuksia on loukattu käsittelyssä.

81 artikla
Menettelyn keskeyttäminen
1.
Jos jäsenvaltion toimivaltaisella tuomioistuimella on tietoa saman
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintoihin liitty
vää samaa asiaa koskevien kanteiden vireillä olosta jonkin toisen jäsen
valtion tuomioistuimessa, sen on otettava yhteyttä tuohon toisen jäsenval
tion tuomioistuimeen varmistaakseen tällaisten kanteiden olemassaolon.

2.
Jos saman rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän käsitte
lytoimintoihin liittyvää samaa asiaa koskevia kanteita on vireillä jonkin
toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, muut toimivaltaiset tuomioistuimet
kuin se, jossa kanne on ensin nostettu, voivat keskeyttää menettelynsä.
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3.
Jos nämä kanteet ovat vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, muut
tuomioistuimet kuin se, jossa kanne on nostettu ensiksi, voivat jonkin
asianosaisen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin,
jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset
kanteet ja jos niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mu
kaan sallittua.

82 artikla
Vastuu ja oikeus korvauksen saamiseen
1.
Jos henkilölle aiheutuu tämän asetuksen rikkomisesta aineellista tai
aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai hen
kilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta.

2.
Kukin tietojenkäsittelyyn osallistunut rekisterinpitäjä on vastuussa
vahingosta, joka on aiheutunut käsittelystä, jolla on rikottu tätä asetusta.
Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahin
gosta vain, jos se ei ole noudattanut nimenomaisesti henkilötietojen
käsittelijöille osoitettuja tämän asetuksen velvoitteita tai jos se on toi
minut rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen
vastaisesti.

3.
Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vapautettava vas
tuusta 2 kohdan nojalla, jos se osoittaa, ettei se ole millään tavoin
vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

4.
Jos samaan tietojenkäsittelyyn osallistuu useampi kuin yksi rekis
terinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä taikka rekisterinpitäjä ja henki
lötietojen käsittelijä, ja jos ne ovat 2 ja 3 kohdan mukaisesti vastuussa
käsittelystä aiheutuneesta mahdollisesta vahingosta, kukin rekisterinpi
täjä tai henkilötietojen käsittelijä on vastuussa koko vahingosta, jotta
voidaan varmistaa, että rekisteröity saa tosiasiallisen korvauksen.

5.
Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on 4 kohdan mu
kaisesti maksanut täyden korvauksen aiheutuneesta vahingosta, rekiste
rinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on oikeus periä muilta sa
maan tietojenkäsittelyyn osallistuneilta rekisterinpitäjiltä tai henkilötieto
jen käsittelijöiltä se osuus korvauksesta, joka vastaa niiden 2 kohdassa
säädettyjen edellytysten mukaista vastuuta aiheutuneesta vahingosta.

6.
Tuomioistuinmenettelyt korvauksen saamista koskevan oikeuden
käyttämiseksi toteutetaan 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion
kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

83 artikla
Hallinnollisten sakkojen määräämisen yleiset edellytykset
1.
Jokaisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että 4, 5 ja 6
kohdassa tarkoitettujen tämän asetuksen rikkomisesta määrättävien hal
linnollisten sakkojen määrääminen tämän artiklan mukaisesti on kussa
kin yksittäisessä tapauksessa tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa.
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2.
Hallinnolliset sakot määrätään kunkin yksittäisen tapauksen olo
suhteiden mukaisesti 58 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoi
tettujen toimenpiteiden lisäksi tai niiden sijasta. Kun päätetään hallin
nollisen sakon määräämisestä ja hallinnollisen sakon määrästä, kussakin
yksittäisessä tapauksessa on otettava asianmukaisesti huomioon seura
avat seikat:
a) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto, kyseisen tietojenkäsittelyn
luonne, laajuus tai tarkoitus huomioon ottaen, sekä niiden rekisteröi
tyjen lukumäärä, joihin rikkominen vaikuttaa, ja heille aiheutuneen
vahingon suuruus;
b) rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toteuttamat toimet re
kisteröidyille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi;
d) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuun aste, ottaen
huomioon heidän 25 ja 32 artiklan nojalla toteuttamansa tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet;
e) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän mahdolliset aiemmat
vastaavat rikkomiset;
f) yhteistyön aste valvontaviranomaisen kanssa rikkomisen korjaa
miseksi ja sen mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi;
g) henkilötietoryhmät, joihin rikkominen vaikuttaa;
h) tapa, jolla rikkominen tuli valvontaviranomaisen tietoon, erityisesti
se, ilmoittiko rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkomi
sesta ja missä laajuudessa;
i) jos kyseiselle rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle on
aikaisemmin määrätty samasta asiasta 58 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tettuja toimenpiteitä, näiden toimenpiteiden noudattaminen;
j) 40 artiklan mukaisten hyväksyttyjen käytännesääntöjen tai 42 artiklan
mukaisten hyväksyttyjen sertifiointimekanismien noudattaminen; ja
k) mahdolliset muut tapaukseen sovellettavat raskauttavat tai lieventävät
tekijät, kuten rikkomisesta suoraan tai välillisesti saadut mahdolliset
taloudelliset edut tai rikkomisella vältetyt tappiot
3.
Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkoo samoissa
tai toisiinsa liittyvissä käsittelytoimissa tahallaan tai tuottamuksellisesti
useita tämän asetuksen säännöksiä, hallinnollisen sakon kokonaismäärä
ei saa ylittää vakavimmasta rikkomisesta määrättyä sakkoa.
4.
Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukai
sesti hallinnollinen sakko, joka on enintään 10 000 000 euroa, tai jos
kyseessä on yritys, kaksi prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta
maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä
määristä on suurempi:
a) rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 8, 11, 25–39 ja 42 ja
43 artiklan mukaiset velvollisuudet;
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b) sertifiointielimen 42 ja 43 artiklan mukaiset velvollisuudet;
c) edellä 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut valvontaelimen velvollisuudet.
5.
Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukai
sesti hallinnollinen sakko, joka on enintään 20 000 000 euroa, tai jos
kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta
maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä
määristä on suurempi:
a) edellä 5, 6, 7 ja 9 artiklassa tarkoitetut käsittelyn perusperiaatteet,
suostumuksen edellytykset mukaan luettuna;
b) rekisteröityjen 12–22 artiklan mukaiset oikeudet;
c) edellä 44–49 artiklassa tarkoitetut henkilötietojen siirrot kolmannessa
maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainväliselle järjestölle;
d) kaikki IX luvun mukaisesti hyväksytystä jäsenvaltion lainsäädän
nöstä johtuvat velvollisuudet;
e) valvontaviranomaisen 58 artiklan 2 kohdan nojalla antaman mää
räyksen tai väliaikaisen tai lopullisen rajoituksen tai tietovirtojen
keskeyttämismääräyksen noudattamatta jättäminen tai 58 artiklan 1
kohdan mukaisen pääsyn antamista koskevan velvollisuuden
rikkominen.
6.
Edellä 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen
määräyksen noudattamatta jättämisestä määrätään tämän artiklan 2 koh
dan mukaisesti hallinnollinen sakko, joka on enintään 20 000 000 euroa,
tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden
vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan,
kumpi näistä määristä on suurempi:
7.
Kukin jäsenvaltio voi asettaa sääntöjä siitä, voidaanko viranomai
sille tai julkishallinnon elimille määrätä kyseisessä jäsenvaltiossa hallin
nollisia sakkoja ja missä määrin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 58 ar
tiklan 2 kohdan mukaisia korjaavia toimivaltuuksia.
8.
Valvontaviranomaisen tämän artiklan mukaisien valtuuksien käyt
töön sovelletaan unionin oikeuden ja jäsenvaltion lainsäädännön mukai
sesti asianmukaisia menettelytakeita, muun muassa tehokkaita oikeus
suojakeinoja ja asianmukaista prosessia.
9.
Jos jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä ei säädetä hallinnollisista sa
koista, tätä artiklaa voidaan soveltaa niin, että sakon panee vireille
toimivaltainen valvontaviranomainen ja sen määräävät toimivaltaiset
kansalliset tuomioistuimet siten, että samalla varmistetaan, että nämä
oikeussuojakeinot ovat tehokkaita ja niillä on vastaava vaikutus kuin
valvontaviranomaisten määräämillä hallinnollisilla sakoilla. Määrättävien
sakkojen on joka tapauksessa oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoit
tavia. Näiden jäsenvaltioiden on toimitettava säännökset, jotka ne hy
väksyvät tämän kohdan nojalla, tiedoksi komissiolle viimeistään 25 päi
vänä toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
mahdollisimman pian.
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84 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen rikko
misten vuoksi määrättäviä seuraamuksia varten, erityisesti niiden rikko
misten osalta, joihin ei 83 artiklan nojalla sovelleta hallinnollisia sak
koja, sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöön
panon varmistamiseksi. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdan nojalla anta
mansa säännökset tiedoksi viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja
niiden mahdolliset myöhemmät muutokset mahdollisimman pian.

IX LUKU

Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset
85 artikla
Käsittely ja sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus
1.
Jäsenvaltioiden on lainsäädännöllä sovitettava yhteen tämän ase
tuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus sananva
pauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, mukaan lukien käsittely journa
listisia tarkoituksia ja akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun
tarkoituksia varten.

2.
Käsittelylle journalistisia tarkoituksia varten tai akateemisen, tai
teellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten jäsenvaltioiden on
säädettävä vapautuksia tai poikkeuksia II luvun (periaatteet), III luvun
(rekisteröidyn oikeudet), IV luvun (rekisterinpitäjä ja henkilötietojen
käsittelijä), V luvun (henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kan
sainvälisille järjestöille), VI luvun (riippumattomat valvontaviranomai
set), VII luvun (yhteistyö ja yhdenmukaisuus) ja IX luvun (tietojenkä
sittelyyn liittyvät erityistilanteet) säännöksiin, jos ne ovat tarpeen hen
kilötietojen suojaa koskevan oikeuden sovittamiseksi yhteen sananva
pauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa.

3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 2 kohdan nojalla anta
mansa säännökset tiedoksi ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
mahdollisimman pian.

86 artikla
Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjojen julkisuus
Viranomaiset taikka julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt yleisen
edun vuoksi toteutetun tehtävän suorittamiseksi voivat luovuttaa viran
omaisten tai yhteisöjen hallussa olevien virallisten asiakirjojen sisältämiä
henkilötietoja viranomaiseen tai yhteisöön sovellettavan unionin oike
uden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan sovittaa
yhteen virallisten asiakirjojen julkisuus ja tämän asetuksen mukainen
oikeus henkilötietojen suojaan.
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87 artikla
Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen
Jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin erityiset kansallisen henkilönu
meron tai muun yleisen tunnisteen käsittelyn edellytykset. Tässä tapauk
sessa kansallista henkilönumeroa tai muuta yleistä tunnistetta on käytet
tävä ainoastaan noudattaen rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koske
via asianmukaisia suojatoimia tämän asetuksen mukaisesti.

88 artikla
Käsittely työsuhteen yhteydessä
1.
Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yk
sityiskohtaisempia sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä
työsuhteen yhteydessä oikeuksien ja vapauksien suojan varmistamiseksi,
erityisesti palvelukseenottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa var
ten, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen perustuvien
velvollisuuksien suorittaminen, työn johto, suunnittelu ja organisointi,
yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus työpaikalla, työterveys ja -turvalli
suus, työnantajan tai asiakkaan omaisuuden suoja, sekä työntekoon liit
tyvien oikeuksien ja etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä sekä
työsuhteen päättämistä varten.

2.
Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toi
menpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoike
uksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojen
käsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin
tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä
ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin.

3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan nojalla antamansa sään
nökset tiedoksi komissiolle viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja
niiden mahdolliset myöhemmät muutokset mahdollisimman pian.

89 artikla
Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten
tapahtuvaa käsittelyä koskevat suojatoimet ja poikkeukset
1.
Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ta
pahtuvaan käsittelyyn sovelletaan rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia
koskevia asianmukaisia suojatoimia tämän asetuksen mukaisesti. Näillä
suojatoimilla on varmistettava, että on toteutettu tekniset ja organisato
riset toimenpiteet, joilla taataan etenkin tietojen minimoinnin periaatteen
noudattaminen. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi pseudony
misointi, jos mainitut tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin. Jos nämä
tarkoitukset on mahdollista täyttää käsittelemällä myöhemmin tietoja,
minkä johdosta ei ole mahdollista tai ei ole enää mahdollista tunnistaa
rekisteröityjä, nämä tarkoitukset on täytettävä tällä tavoin.
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2.
Kun henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimus
tarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, unionin oikeudessa tai
jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan säätää poikkeuksista 15, 16, 18
ja 21 artiklassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jos sovelletaan tämän artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ja suojatoimia, siltä osin kuin täl
laiset oikeudet todennäköisesti estävät erityisten tarkoitusten saavuttami
sen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat tarpeen
näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

3.
Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisia arkistointitar
koituksia varten, unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä
voidaan säätää poikkeuksista 15, 16, 18, 19, 20 ja 21 artiklassa tarkoi
tettuihin oikeuksiin, jos sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tuja edellytyksiä ja suojatoimia, siltä osin kuin kyseiset oikeudet toden
näköisesti estävät erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat
sitä suuresti ja poikkeukset ovat tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

4.
Jos 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua henkilötietojen käsittelyä käytetään
samanaikaisesti myös muihin tarkoituksiin, poikkeuksia sovelletaan ai
noastaan kyseisissä kohdissa mainituissa tarkoituksissa tapahtuvaan hen
kilötietojen käsittelyyn.

90 artikla
Salassapitovelvollisuus
1.
Jäsenvaltiot voivat antaa erityissääntöjä valvontaviranomaisten
58 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa säädetyistä valtuuksista suh
teessa rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen käsittelijöihin, joita koskee
unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuva tai kansal
listen toimivaltaisten elinten asettama salassapitovelvollisuus tai muu
vastaava velvoite, jos tämä on tarpeen ja oikeasuhteista henkilötietojen
suojaa koskevan oikeuden ja salassapitovelvollisuuden yhteensovittami
seksi. Näitä sääntöjä sovelletaan ainoastaan niihin henkilötietoihin, jotka
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vastaanottanut tai saanut
tämän salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvan toiminnan yhteydessä.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan nojalla antamansa sään
nökset tiedoksi komissiolle viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja
niiden mahdolliset myöhemmät muutokset viipymättä.

91 artikla
Kirkkojen

ja

uskonnollisten yhdistysten
tietosuojasäännöt

voimassa

olevat

1.
Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset tai yhdyskun
nat soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka
koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsitte
lyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän
asetuksen mukaisiksi.

2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia sääntöjä sovelta
vat kirkot ja uskonnolliset yhdistykset ovat sellaisen riippumattoman
valvontaviranomaisen valvonnassa, joka voi olla erityisviranomainen
edellyttäen, että se täyttää tämän asetuksen VI luvussa vahvistetut
edellytykset.
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X LUKU

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset
92 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat
tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.
Komissiolle siirretään 24 päivästä toukokuuta 2016 alkaen mää
räämättömäksi ajaksi 12 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklan 8 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa
12 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösval
lan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mai
nittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seu
raavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa leh
dessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päi
vänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.
4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.
Edellä 12 artiklan 8 kohdan ja 43 artiklan 8 kohdan nojalla annettu
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen
säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, il
maissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neu
vosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissi
olle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston
aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

93 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU)
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.
Kun viitataan tähän
N:o 182/2011 5 artiklaa.

kohtaan,

sovelletaan

asetuksen

(EU)

3.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen
N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

(EU)

XI LUKU

Loppusäännökset
94 artikla
Direktiivin 95/46/EY kumoaminen
1.

Kumotaan direktiivi 95/46/EY 25 päivästä toukokuuta 2018.
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2.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän ase
tukseen. Viittauksia direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettuun tieto
suojatyöryhmään pidetään viittauksina tällä asetuksella perustettuun Eu
roopan tietosuojaneuvostoon.

95 artikla
Suhde direktiiviin 2002/58/EY
Tällä asetuksella ei aseteta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille
lisävelvoitteita sellaisen käsittelyn osalta, joka liittyy yleisesti saatavilla
olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen yleisissä viestintä
verkoissa unionissa, suhteessa sellaisiin seikkoihin, joiden osalta niiden
on noudatettava direktiivissä 2002/58/EY säädettyjä erityisiä velvoittei
ta, joilla on sama tavoite.

96 artikla
Suhde aiemmin tehtyihin sopimuksiin
Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
edellyttävät kansainväliset sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat tehneet
ennen 24 päivää toukokuuta 2016 ja jotka ovat ennen tätä päivää voi
massa olleen unionin oikeuden mukaisia, ovat edelleen voimassa, kun
nes ne muutetaan, korvataan tai kumotaan.

97 artikla
Komission kertomukset
1.
Viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2020 ja joka neljäs vuosi sen
jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle sään
nöllisesti kertomukset tämän asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkas
telusta. Kertomukset julkistetaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien ja uudelleentarkastelu
jen yhteydessä komissio tarkastelee erityisesti seuraavien soveltamista ja
toimivuutta:
a) kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tehtäviä henkilötie
tojen siirtoja koskeva V luku siten, että erityistä huomiota kiinnite
tään tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 95/46/EY
25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyihin päätöksiin;
b) yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskeva VII luku.
3.
Komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja valvontaviranomaisilta tie
toja 1 kohdan mukaista tarkoitusta varten.
4.
Kun komissio tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja
uudelleenarviointeja, se ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neu
vostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista lähteistä saadut
näkemykset ja löydökset.
5.
Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muutta
miseksi ottaen erityisesti huomioon tietotekniikassa ja tietoyhteiskun
nassa tapahtuvan kehityksen.
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98 artikla
Unionin muiden tietosuojasäädösten uudelleentarkastelu
Komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia unionin muiden
henkilötietojen suojaa koskevien säädösten muuttamiseksi, jotta varmis
tetaan yhtenäinen ja johdonmukainen luonnollisten henkilöiden suojelu
henkilötietojen käsittelyssä. Tämä koskee etenkin sääntöjä luonnollisten
henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suoritta
massa henkilötietojen käsittelyssä sekä sääntöjä henkilötietojen vapaasta
liikkuvuudesta.
99 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.

Sitä sovelletaan 25 päivästä toukokuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.

