TIETOSUOJALAUSEKE
KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINTOA KOSKEVAAN KILPAILUUN
LIITTYVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

1. Tausta ja rekisterinpitäjä
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (jäljempänä ’ETSK’) suorittaman henkilötietojen
keräämisen ja käsittelyn yhteydessä sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten
ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY)
N:o 45/2001.
Tietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän vastuulla:
Peter Lindvald Nielsen
Viestintäosaston päällikkö
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101 – 1040 Bruxelles/Brussel
Sähköposti: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Mitä henkilötietoja keräämme, mitä tarkoitusta varten, millä oikeusperustalla ja
millä teknisillä keinoilla?
Henkilötietotyypit
Kerätyt ja edelleen käsitellyt henkilötiedot koskevat ehdokasta. Niihin voivat sisältyä
seuraavat tiedot:
• nimi
• asema
• yhteystiedot (yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelin-/faksinumero, postiosoite,
järjestö, asuinmaa, internetosoite)
• alv-numero, järjestön rekisterinumero, passin numero, henkilötunnus
• tiedot kelpoisuusehtojen arviointia varten
• kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus siitä, että ehdokas ei ole missään
varainhoitoasetuksessa tarkoitetuista poissulkemiseen johtavista tilanteista.
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Erityistapauksissa ETSK voi myös pyytää ehdokkaita toimittamaan ETSK:lle seuraavat
tiedot, jotka komitea kerää ja käsittelee edelleen:
• kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen tueksi esitetyt asiakirjat
(todistukset sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta, rikosrekisteriote / todistus
kunniallisuudesta ja hyvämaineisuudesta jne.)
• tiedot oikeushenkilöstä ja asiaan liittyvät asiakirjat
• tilitiedot (IBAN- ja BIC-tunnukset) ja tiliote
• valokuvat ja/tai videot, joilla havainnollistetaan palkintoa varten ehdotettua
aloitetta/hanketta/ohjelmaa.
Tarkoitus
Kun asiaankuuluva yksikkö vastaanottaa hakemuksen, ETSK kerää henkilötiedot ja käsittelee
niitä edelleen kilpailumenettelyjen hallinnointia varten.
Oikeusperusta
Henkilötietojen käsittelytoimien oikeusperustana ovat
• asetuksen (EY) N:o 45/2001 5 artiklan a kohta: käsittely on tarpeen sellaisen tehtävän
suorittamiselle, joka tehdään yleisen edun vuoksi Euroopan yhteisöjen
perustamissopimusten tai näiden perustamissopimusten perusteella annettujen muiden
säädösten perusteella, tai sellaisen julkisen vallan lainmukaista käyttöä varten, joka
kuuluu yhteisöjen toimielimelle tai elimelle
• asetuksen (EY) N:o 45/2001 5 artiklan d kohta: rekisteröity on yksiselitteisesti antanut
suostumuksensa.
Tekniset keinot
Henkilötiedot annetaan hakemuksen toimittamisen yhteydessä.
Tiedot kerätään tiedostoihin, jotka tallennetaan erilliseen suojattuun järjestelmään. ETSK:n
henkilöstö käsittelee tiedot rekisterinpitäjän vastuulla.
3. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tiedot annetaan?
Pääsy henkilötietoihin annetaan seuraaville henkilöille edellä kuvattuja tarkoituksia varten:
• Tiedot ovat kilpailumenettelyn hallinnoinnista vastaavien ETSK:n henkilökunnan
jäsenten saatavilla.
• Tiedot ovat hakemusten arvioinnista vastaavien arvioijien saatavilla.
• Tiedot ovat suuren yleisön saatavilla. ETSK:n palkinnon saajan seuraavat henkilötiedot
julkaistaan (verkossa ja/tai sosiaalisessa mediassa) niiden ETSK:n velvoitteiden
mukaisesti, jotka koskevat Euroopan unionin talousarviosta rahoitettujen kilpailujen
voittajia
koskevien
tietojen
julkaisemista:
aloitteen
toteuttavan
järjestön/yksityishenkilön nimi ja yhteystiedot, hanke tai ohjelma, josta palkinto on
saatu, aloitteen, hankkeen tai ohjelman nimi ja myönnetyn palkinnon suuruus. Myös
palkinnon myöntämiseen ja palkinnon saaneisiin aloitteisiin, hankkeisiin tai ohjelmiin
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liittyvät valokuvat ja videot julkaistaan. Kilpailusääntöjen mukaisesti ETSK voi
julkaista niiden ehdokkaiden (järjestö tai henkilö) nimet ja toimet, jotka eivät ole
saaneet palkintoa. Muut tiedot ehdokkaista, jotka eivät ole saaneet palkintoa, voidaan
julkaista
ainoastaan
kyseessä
olevan
järjestön/henkilön
kirjallisella
ennakkosuostumuksella.
• Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi henkilötiedot voidaan luovuttaa sisäisen
tarkastuksen yksiköille, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan
petostentorjuntavirastolle, ja niitä voidaan siirtää ETSK:n ja EU:n elinten tulojen ja
menojen hyväksyjien välillä.
4. Miten tiedot suojataan?
Kerätyt henkilötiedot ja kaikki niihin liittyvät tiedot säilytetään ETSK:n toimitiloissa, ja ne
tallennetaan ETSK:n palvelimille. Ainoastaan ETSK:n valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy
näihin toimitiloihin ja palvelimille.
5. Miten tietoja voi tarkistaa, muuttaa tai poistaa?
Omiin henkilötietoihin on oikeus tutustua ja korjata mahdolliset virheelliset tai puutteelliset
henkilötiedot. Lisäksi on oikeus suojata (tiettyjen ehtojen mukaisesti) henkilötiedot
käsittelyltä, vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä pyytää henkilötietojen poistamista (jos
niitä käsitellään laittomasti). Asiaa koskevat pyynnöt voi esittää rekisterinpitäjälle. Pyyntö
käsitellään 15 työpäivän kuluessa.
Erityistä huomiota kiinnitetään poistamista koskevan pyynnön seurauksiin, sillä poistaminen
voi muuttaa kilpailun ehtoja ja johtaa poissulkemiseen.
6. Miten pitkään säilytämme henkilötiedot?
Henkilötiedot säilytetään seuraavasti:
• Kilpailumenettelyihin liittyvät tiedostot, mukaan luettuina henkilötiedot, on säilytettävä
menettelystä vastaavassa yksikössä menettelyn päättymiseen asti sekä arkistossa
10 vuotta palkinnon myöntämisen jälkeen; hylättyjä ehdokkaita koskevia tietoja
säilytetään kuitenkin vain viiden vuoden ajan palkinnon myöntämisen jälkeen.
• Tiedot säilytetään mahdollisen tarkastuksen taikka hallinnollisen tai oikeudellisen
tutkinnan päättymiseen asti, jos jokin näistä menettelyistä on käynnistetty ennen edellä
mainittua ajanjaksoa.
7. Yhteystiedot
Kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat lisäkysymykset voi lähettää rekisterinpitäjälle
osoitteeseen civilsocietyprize@eesc.europa.eu
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8. Tietosuojavastaavaan ja tietosuojavaltuutettuun vetoaminen
On myös mahdollista ottaa milloin tahansa yhteyttä ETSK:n tietosuojavastaavaan
(data.protection@eesc.europa.eu)
ja/tai
Euroopan
tietosuojavaltuutettuun
(edps@edps.europa.eu).
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