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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1239,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2018,
kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011
liitteen III muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 211/2011 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 5 artiklan 1 kohdassa todetaan, että kansalaisaloitteiden järjestäjien on käytettävä
tuenilmausten keruuseen allekirjoittajilta ainoastaan asetuksen liitteessä III esitettyjen mallien mukaisia lomakkeita.

(2)

Tuenilmauslomakkeisiin sisältyy tietosuojalauseke, jossa on tietoa siitä, miten allekirjoittajien henkilötietoja voidaan
käsitellä ja mitkä ovat allekirjoittajien oikeudet silloin kun heidät katsotaan rekisteröidyiksi. Tietosuojalausekkeessa
viitataan kumottuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY (2).

(3)

Direktiivi 95/46/EY on kumottu asetuksella (EU) 2016/679 (3). Asetusta (EU) 2016/679 on sovellettu 25 päivästä
toukokuuta 2018.

(4)

Asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklassa säädetään tiedoista, jotka rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle,
jonka henkilötietoja kerätään, silloin kun henkilötietoja saadaan. Nämä tiedot olisi vastedes ilmoitettava tuen
ilmauslomakkeen malliin sisältyvässä tietosuojalausekkeessa.

(5)

Asetuksen (EU) 2016/679 94 artiklan mukaan viittauksia kumottuun direktiiviin 95/46/EY on pidettävä viittauk
sina asetukseen (EU) 2016/679. Selkeyden, oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi tietosuojalausekkeessa oleva
viittaus olisi saatettava ajan tasalle.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 liite III olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4)
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

(1) EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
(3) 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 tietosuojaasetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 liite III seuraavasti:
1) korvataan tuenilmauslomakkeen mallissa olevan A osan lopussa oleva tietosuojalauseke seuraavasti:
”Tietosuojalauseke: Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään
ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkis
tamista ja vahvistamista varten. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä omiin henkilötietoihinne
sekä näiden tietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista.
Järjestäjät säilyttävät kaikki henkilötiedot enintään 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä
tai kuukauden ajan aloitteen toimittamisesta komissiolle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tietoja voidaan
säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään, kun on kyse hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä. Säilytys
aika on tällöin enintään viikko siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.
Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on
vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on
käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuoja
keinoja.
Kansalaisaloitteen järjestäjät ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja järjestäjiin voi ottaa
yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja.
Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tässä lomakkeessa mainitussa tämän aloitteen
verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.
Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten
yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”;
2) korvataan tuenilmauslomakkeen mallissa olevan B osan lopussa oleva tietosuojalauseke seuraavasti:
”Tietosuojalauseke: Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään
ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkis
tamista ja vahvistamista varten. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä omiin henkilötietoihinne
sekä näiden tietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista.
Järjestäjät säilyttävät kaikki henkilötiedot enintään 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä
tai kuukauden ajan aloitteen toimittamisesta komissiolle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tietoja voidaan
säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään, kun on kyse hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä. Säilytys
aika on tällöin enintään viikko siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.
Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on
vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on
käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuoja
keinoja.
Kansalaisaloitteen järjestäjät ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja järjestäjiin voi ottaa
yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja.
Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tässä lomakkeessa mainitussa tämän aloitteen
verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.
Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten
yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

