Tietosuojaseloste
Henkilötietojen käsittelyyn Euroopan
(EY) N:o 45/2001 (jäljempänä ’asetus’).

parlamentissa

sovelletaan

asetusta

Euroopan parlamentti antaa rekisteröidylle asetuksen 11 ja 12 artiklan mukaisesti
seuraavat tiedot:

1. Rekisterinpitäjä: Euroopan parlamentti,
unionin sisäasioiden pääosasto,
vetoomusvaliokunnan sihteeristö.
Tietojen käsittelystä vastaava henkilö: Virpi Köykkä
Sähköposti: peti-secretariat@europarl.europa.eu
2. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa vetoomusoikeus käytännössä
– ottamalla vastaan vetoomuksia ja tuenilmauksia
– käsittelemällä vetoomukset vetoomusvaliokunnassa sovellettavaa menettelyä
noudattaen
– ilmoittamalla vetoomuksen esittäjille vetoomusvaliokunnan tekemistä
päätöksistä.
3. Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot
Vetoomusten käsittelyyn vaadittavat tiedot:
− vetoomuksen esittäjän etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite; vetoomuksen esittäjä antaa nämä henkilötiedot
vetoomuksensa yhteydessä
− vetoomuksen tukijoiden etu- ja sukunimet sekä allekirjoitukset.
Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot:
– vetoomuksen esittäjän sukupuoli, ikäryhmä ja kansalaisuus.
4. Jos vetoomus otetaan käsiteltäväksi, henkilötietoja saatetaan antaa seuraaville:
− Euroopan parlamentin jäsenet
− Euroopan komissio
− kansalliset viranomaiset
− Euroopan unionin neuvosto
− yksittäiset kansalaiset.
5. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevia henkilötietoja ja oikaista
niitä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
6. Vetoomukset ovat julkisia asiakirjoja. Tämä tarkoittaa, että vetoomuksen
esittäjän henkilöllisyys, vetoomukselle annettu numero ja vetoomukseen
sisältyvät henkilötiedot

− saatetaan luovuttaa tämän asiakirjan 4 kohdassa luetelluille
vastaanottajille
− saatetaan mainita vetoomusvaliokunnan pitämissä julkisissa
kokouksissa ja niiden suoratoistolähetyksissä (joita kuka tahansa voi
seurata Euroopan parlamentin verkkosivustolla)
− saatetaan mainita täysistunnossa ja kirjata Euroopan unionin
virallisessa lehdessä julkaistavaan pöytäkirjaan
− saatetaan asettaa saataville Euroopan parlamentin verkkosivustolla
osoitteessa www.europarl.europa.eu.
Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti vetoomuksen esittäjä voi pyytää,
että hänen henkilöllisyyttään ei paljasteta. Huomattakoon, että tämän menettelyn
soveltamisesta huolimatta yksittäinen kansalainen voi asetuksen (EY) N:o 1049/2001
nojalla pyytää Euroopan parlamenttia julkistamaan henkilötiedot kyseisen asetuksen
mukaisesti. Tällöin Euroopan parlamentti saattaa olla velvoitettu julkistamaan
kyseiset henkilötiedot.
7. Tietojen käsittelyn oikeusperusta:
− Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artikla
− Euroopan parlamentin työjärjestyksen 215 ja 216 artikla.
8. Henkilötiedot voidaan säilyttää niin kauan kuin vetoomusmenettely ja
mahdolliset Euroopan parlamenttia vastaan aloitetut, kyseistä vetoomusta
koskevat
oikeudenkäyntimenettelyt
ovat
kesken.
Sen
jälkeen
vetoomusasiakirjat säilytetään historiantutkimusta varten asiakirjahallintoa
koskevien sääntöjen mukaisesti. Tässä yhteydessä vetoomusten sisältämien
henkilötietojen säilyttäminen voi osoittautua tarpeelliseksi historiallisiin
tarkoituksiin.
9. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kääntyä Euroopan parlamentin
tietosuojasta vastaava henkilön – data-protection@ep.europa.eu ja Euroopan
tietosuojavaltuutetun – edps@edps.europa.eu – puoleen.

