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EU tietosuoja-asetus 

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 

 

 

37 artikla Tietosuojavastaavan nimittäminen  

 

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on nimitettävä tietosuojavastaava aina kun  

 

a) tietojenkäsittelyä suorittaa jokin muu viranomainen tai julkishallinnon elin kuin 

lainkäyttötehtäviään hoitava tuomioistuin;  

 

b) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista, 

jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa vuoksi edellyttävät laajamittaista 

rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa; tai  

 

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta 

käsittelystä, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin ja 10 artiklassa 

tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin.  

 

2. Konserni voi nimittää yhden ainoan tietosuojavastaavan edellyttäen, että 

tietosuojavastaavaan voidaan ottaa helposti yhteyttä jokaisesta toimipaikasta.  

 

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on viranomainen tai julkishallinnon elin, yksi 

ainoa tietosuojavastaava voidaan nimittää useampaa tällaista viranomaista tai julkishallinnon 

elintä varten niiden organisaatiorakenne ja koko huomioon ottaen.  
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4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä 

tai rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat yhdistykset ja muut 

elimet voivat nimittää tietosuojavastaavan tai, jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä niin vaaditaan, niiden on nimitettävä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava voi 

toimia tällaisten rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä edustavien yhdistysten ja 

muiden elinten puolesta.  

 

5. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti 

asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 

artiklassa tarkoitetut tehtävät.  

 

6. Tietosuojavastaava voi olla rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän henkilöstön jäsen 

tai tietosuojavastaava voi hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen perusteella.  

 

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on julkistettava tietosuojavastaavan 

yhteystiedot ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle.  

 

38 artikla Tietosuojavastaavan asema  

 

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on varmistettava, että tietosuojavastaava 

otetaan asianmukaisesti ja riittävän ajoissa mukaan kaikkien henkilötietojen suojaa koskevien 

kysymysten käsittelyyn.  

   

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa tämän 

suorittaessa 39 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä antamalla tälle resurssit, jotka ovat tarpeen 

näiden tehtävien täyttämisessä, samoin kuin pääsyn henkilötietoihin ja käsittelytoimiin, sekä 

tämän asiantuntemuksen ylläpitämiseksi.  
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3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on varmistettava, ettei tietosuojavastaava ota 

vastaan ohjeita näiden tehtävien hoitamisen yhteydessä. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 

käsittelijä ei saa erottaa tai rangaista tietosuojavastaavaa sen vuoksi, että hän on hoitanut 

tehtäviään. Tietosuojavastaava raportoi suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän 

ylimmälle johdolle.  

 

4. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän 

henkilötietojensa käsittelyyn ja tähän asetukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön.  

 

5. Tietosuojavastaavaa sitoo hänen tehtäviensä suorittamista koskeva salassapitovelvollisuus 

unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.  

 

6. Tietosuojavastaava voi suorittaa muita tehtäviä ja velvollisuuksia. Rekisterinpitäjän tai 

henkilötietojen käsittelijän on varmistettava, että tällaiset tehtävät ja velvollisuudet eivät aiheuta 

eturistiriitoja.  

   

39 artikla Tietosuojavastaavan tehtävät  

 

1. Tietosuojavastaavalla on oltava ainakin seuraavat tehtävät:  

 

a) antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilötietoja käsitteleville 

työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat niiden tämän asetuksen ja muiden unionin tai 

jäsenvaltioiden tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia;  

 

b) seurata, että noudatetaan tätä asetusta, muita unionin tai jäsenvaltion 

tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimintamenettelyjä, 

jotka liittyvät henkilötietojen suojaan, mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja 

käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset;  
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c) antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja valvoa sen  

toteutusta 35 artiklan mukaisesti;  

 

d) tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa;  

 

e) toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, mukaan 

lukien 36 artiklan mukainen ennakkokuuleminen ja tarvittaessa kuuleminen muista mahdollisista 

kysymyksistä.  

   

2. Tietosuojavastaavan on tehtäviään suorittaessaan otettava asianmukaisesti huomioon 

käsittelytoimiin liittyvä riski ottaen samalla huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja 

tarkoitukset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


