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Tietosuojaperiaatteet
Eu:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet,
joita rekisterinpitäjän on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.
Tietosuojaperiaatteita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
käyttötarkoitussidonnaisuus
tietojen minimointi
täsmällisyys
säilytyksen rajoittaminen
eheys ja luottamuksellisuus

Lisäksi rekisterinpitäjän on pysyttävä osoittamaan, että se on noudattanut
edellä mainittuja periaatteita.

1. Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
1.1. Lainmukaisuus
Henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos - rekisteröity on antanut siihen
suostumuksensa - käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena - käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi - käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi - käsittely on
tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi - käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Mikäli em.
perustetta henkilötietojen tietojenkäsittelylle ei ole, tietoja ei saa käsitellä
eikä kerätä.
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1.2 Kohtuullisuus
Asetuksen määräykset eivät kaikelta osin ole ehdottomia, vaan ne jättävät
useassa kohden rekisterinpitäjälle harkintavaltaa ”mikä on kohtuuton” - kohtuulliset toimenpiteet - kohtuullinen aika tietojen antamisessa, korjausten
tekemisessä, jne. - kohtuullinen maksu

1.3 Läpinäkyvyys
Luonnollisille henkilöille olisi oltava läpinäkyvää, miten heitä koskevia henkilötietoja kerätään ja käytetään ja niihin tutustutaan tai niitä käsitellään
muulla tavoin sekä selvillä siitä, missä määrin henkilötietoja käsitellään tai
on määrä käsitellä. Läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti kyseisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tietojen ja viestinnän on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettävissä ja niissä on käytettävä selkeää ja yksinkertaista
kieltä.

2. Käyttötarkoitussidonnaisuus
Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen
sopimattomalla tavalla; Myöhempää käsittelyä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai
tilastollisia tarkoituksia varten ei katsota 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti
yhteen sopimattomaksi alkuperäisten tarkoitusten kanssa;

3. Tietojen minimointi
Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen,
mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;
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4. Täsmällisyys
Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

5. Säilytyksen rajoittaminen
Henkilötiedot 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 arkistointitarkoituksia
taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellyttäen, että tässä asetuksessa vaaditut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on
pantu täytäntöön rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi;

6. Eheys ja luottamuksellisuus
Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.
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