Euroopan tietosuojaneuvostolla on kolme pääasiallista
tehtävää:
•

antaa EU:n tietosuojalakien tulkintaa ja soveltamista
koskevia yleisiä ohjeita

•

antaa uutta lainsäädäntöä koskevaa neuvontaa
Euroopan komissiolle, kun lainsäädännöllä on
erityistä merkitystä henkilöiden tietosuojaoikeuksille
ja tietosuojaa koskeville vapauksille

•

tehdä päätöksiä ja antaa lausuntoja kansallisten
valvontaviranomaisten laatimien päätösehdotusten
yhdenmukaisuudesta lainsäädännön kanssa, kun
päätösehdotuksilla on rajat ylittäviä vaikutuksia.

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on EU:n
riippumaton elin, jonka tavoitteena on varmistaa EU:n
tietosuojalakien yhdenmukainen soveltaminen. Euroopan
tietosuojaneuvostossa kokoontuvat EU:n kaikkien
jäsenvaltioiden sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan1,
kansalliset valvontaviranomaiset ja EU:n toimielinten
tietosuojavaltuutettu (EDPS). Myös Euroopan komissio
voi osallistua sen työhön. Euroopan tietosuojaneuvoston
tekemän työn avulla varmistetaan, että kaikilla on
Euroopassa samat tietosuojaoikeudet asuinpaikastaan
riippumatta.

1. T
 ietosuojaneuvostossa ovat mukana ETA-valtiot, koska yleistä
tietosuoja-asetusta sovelletaan myös näissä kolmessa
valtiossa. Viittauksilla Euroopan unioniin tarkoitetaan myös
ETA-valtioita, mukaan lukien kyseiset kolme valtiota.
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Miten Euroopan tietosuojaneuvosto
varmistaa yhdenmukaiset
tietosuojaoikeudet 30 maassa?

Euroopan tietosuojaneuvosto:
turvaamassa
samoja
oikeuksia
kaikille

Miten yhden luukun järjestelmä
toimii?
Yleiset ohjeet
Euroopan tietosuojaneuvosto laatii ohjeita ja suosituksia Euroopan tietosuojalakeja koskevan yhteisen
tulkinnan edistämiseksi. Se auttaa myös selventämään
tietosuojasäännösten sisältöä sekä tulkitsemaan
oikeuksia ja velvollisuuksia yhdenmukaisesti.

Euroopan komissiolle
annettava neuvonta
Euroopan tietosuojaneuvosto neuvoo Euroopan
komissiota kaikissa henkilötietojen suojaa koskevissa
kysymyksissä sekä sellaisten uusien lainsäädäntöehdotusten osalta, joilla on merkittävä vaikutus tietosuojaoikeuksiin ja -velvollisuuksiin. Näin tietosuojaneuvosto
varmistaa, että EU:n uudella lainsäädännöllä pidetään
yllä mahdollisimman korkeaa tietosuojan tasoa.

Yhdenmukaisuus ja
yhden luukun periaate
Tietosuojasäännösten täytäntöönpano on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla kansallisten valvontaviranomaisten tehtävä. Kullakin jäsenvaltiolla on oma
riippumaton valvontaviranomainen, joka valvoo yleisen
tietosuoja-asetuksen soveltamista ja valitusten
käsittelyä. Useissa EU-maissa tapahtuvan tietojen
käsittelyn osalta yleisessä tietosuoja-asetuksessa
säädetään toimivaltaisten viranomaisten välisestä
yhteistyömekanismista, jonka avulla viranomaiset
pyrkivät pääsemään asian käsittelyssä yhteisymmärrykseen. Yhden luukun periaatteeksi kutsutun
järjestelmän tarkoitus on vähentää organisaatioiden
hallinnollista taakkaa ja tehdä oikeuksien käytöstä
helpompaa henkilön asuinpaikasta käsin.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse jossakin
asiassa yhteisymmärrykseen, tietosuojaneuvosto
ratkaisee riidan antamalla sitovan päätöksen.
Euroopan tietosuojaneuvosto antaa lisäksi yhdenmukaisuutta koskevia lausuntoja niistä Euroopan
valvontaviranomaisten laatimista päätösehdotuksista,
joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia (esimerkiksi uusista
vakiosopimuksista tai käytännesäännöistä). Tietosuojaneuvosto voi antaa myös yhdenmukaisuutta koskevia
lausuntoja yleisen tietosuoja-asetuksen yleisestä
soveltamisesta tai mistä tahansa asiasta, joka koskee
useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota. Tämän työn
tavoitteena on varmistaa kansallisten sääntelyviranomaisten tekemän työn johdonmukaisuus.

Giannan, Pietron ja Marcon mielestä eräs yritys on
rikkonut heidän (ja monen muun EU-kansalaisen)
tietosuojaoikeuksia. He katsovat, että rikkomus on ollut
räikeä, sillä yritys on jakanut heidän henkilötietojaan
kolmansille osapuolille ilman mitään oikeusperustaa.
He haluavat tehdä yhdessä valituksen yrityksen
toiminnasta. He asuvat kuitenkin kaikki Italiassa
ja yrityksen päätoimipaikka on Tukholmassa.
Yleinen tietosuoja-asetus tarjoaa heille onneksi
mahdollisuuden tehdä valituksen
Italian tietosuojaviranomaiselle.
Yhden luukun järjestelmässä Italian valvontaviranomainen (”asianomainen valvontaviranomainen”) voi pyytää
Ruotsin valvontaviranomaista käsittelemään valituksen.
Koska on saatu vahvistus siitä, että ruotsalaisen
yrityksen toiminta on vaikuttanut haitallisesti monen
muun henkilön oikeuksiin kaikkialla Euroopassa,
Ruotsin valvontaviranomainen ottaa asian käsiteltäväkseen johtavana valvontaviranomaisena.
Ruotsin valvontaviranomainen tekee asian käsittelyssä
yhteistyötä Italian valvontaviranomaisen sekä kaikkien
muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Ruotsin
valvontaviranomainen tekee lopulta asiassa yrityksen
kannalta kielteisen päätöksen. Italian valvontaviranomainen ilmoittaa Ruotsin valvontaviranomaisen
tekemästä päätöksestä Giannalle, Pietrolle ja Marcolle
heidän omalla kielellään.
Jos valvontaviranomaiset tekisivät päätöksen, jonka
mukaan yritys ei ole rikkonut yleistä tietosuoja-asetusta,
Italian valvontaviranomainen tekisi päätöksen jättää
valitus käsittelemättä tai hylätä se. Jos Gianna, Pietro
ja Marco eivät hyväksyisi päätöstä, heillä olisi yhden
luukun järjestelmän ansiosta mahdollisuus riitauttaa
valvontaviranomaisten päätös jäsenvaltionsa tuomioistuimessa ja näin ollen omalla kielellään.
Jos valvontaviranomaiset eivät pääsisi yksimielisyyteen
asiaankuuluvista toimista, Ruotsin valvontaviranomainen voisi viedä asian tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi. Käsiteltyään asiaa tietosuojaneuvosto äänestäisi
sitovasta päätöksestä, jolla ratkaistaan valvontaviranomaisten välinen erimielisyys.
Yhden luukun järjestelmän ansiosta kuka tahansa voi
ajaa oikeuksiaan missä päin Eurooppaa tahansa.

