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EU-asetus lyhyesti (2 sivua)
EU-tietosuoja-asetuksesta ” ” ts lainausmerkeissä oleva teksti on suora kopio EUasetuksesta

Vain ihan keskeisimmät asiat ja mahdollisimman selkeästi ja lyhyesti ja
vain sukuseuramme tilanteeseen ja vain EU-asetuksen pohjalta ilman
tulkintaa
Voimaantulo
Asetus tulee voimaan 25.5.2018
Asetuksen 99 artiklan mukaan 99 artiklan mukaan: ”Sitä sovelletaan 25 päivästä toukokuuta
2018”
Voimaantulo ja soveltaminen
• Artiklan 99 mukaan: ”Sitä sovelletaan 25 päivästä toukokuuta 2018” ja kohdassa (41)
todetaan, että ”kuitenkin rajoittamatta jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen
edellyttämien vaatimusten soveltamista”. Suomessa laki tulee voimaan taannehtivasti
vain säädettäessä laki perustuslain säätämisjärjestyksessä. On siis kiistatonta, että
kaikki tiedot, jotka on saatu vanhan lain aikana siis. ennen 25.5.2018 ovat ok ja niitä
ei tarvitse korjata tai täydentää.
• Artiklan 94 mukaan ”Kumotaan direktiivi 95/46/EY 25 päivänä toukokuuta 2018” ja
hallituksen esityksen eduskunnalle EU:n yleisistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi
”Tällä lailla kumotaan henkilötietolaki (523/1999) sekä tietosuojalaukunnasta ja
tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994).”
Siis 25.5.2018 alkaen on voimassa vain EU-tietosuoja-asetus ja aikaisempi
tietosuojalaki ei miltään osin ole voimassa.
Suostumus
6 artiklan 1b kohdan mukaan: ”Käsittelyn lainmukaisuus: 1. Käsittely on lainmukaista
ainoastaan, jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:” ”1)
rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten” 4 artiklan 11 kohdan mukaan suostumuksella tarkoitetaan:
”11)rekisteröidyn ’suostumuksella’ mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja
yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn
antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta
ilmaisevan toimen,”
 Edellistä täydentää kohta ” (32) Suostumus olisi annettava selkeästi suostumusta
ilmaisevalla toimella, kuten kirjallisella, mukaan lukien sähköisellä, tai suullisella
lausumalla, josta käy ilmi rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
yksiselitteinen tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen”
Siis ”toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen”. Mm. sukututkimusrekisterin
osaltahan tämä tarkoittaa sitä, että kun rekisteröitävä antaa tietonsa
sukututkimusrekisteriin, niin tämä on ilman muuta suostumusta ilmaiseva toimi. Toisaalta
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elävien henkilöiden osata ei enää voi saada henkilötietoja muuta kuin henkilöltä itseltään,
joten jokainen rekisteriin merkittävä tieto on suostumuk-sella annettu. Seurakunnat eivät
niitä anna sukututkijoille. Lisäksi tietenkin tietoja voidaan vastaanottaa esim. kotisivujen sukutieto- -lomakkeella tai vaikkapa puhelimitse. Joka tapauksessa se, että rekisteröitävä
itse antaa omat tietona, on siis täydellinen suostumus.
Osoitusvelvollisuus
 Asetuksen ”II Luku 2: Rekisterinpitäjä vastaa siitä, ja sen on pystyttävä osoittamaan se,
että 1 kohtaa on noudatettu” --- Koskee mm. ja erityisesti suostumusta --Ts. on voitava näyttää toteen, että suostumus on saatu kaikkien rekisteriemme osalta
niiden elossa olevien osalta, jotka liitetään rekisteriin 25.5.2018 tai sen jälkeen. Meillä on
siinä mielessä helppo tilanne, että kaikkien noiden rekisterien osalta suostumus on saatu ”
toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen”, joten jo pelkkä rekisteröinti
osoittaa kiistatta, että olemme saaneet suostumuksen. Rekisteröintiin tulisi selvyyden
vuoksi laittaa rekisteröintipäivä.
Kirjat

 Asetuksen esitöiden kohdassa (50) todetaan: ”Henkilötietojen käsittely muita
tarkoituksia varten kuin niitä tarkoituksia, joita varten henkilötiedot on alun
perin kerätty, olisi sallittava vain, jos käsittely sopii yhteen niiden tarkoitusten
kanssa, joita varten henkilötiedot on alun perin kerätty. Tällöin henkilötietojen
keruun oikeuttaneen käsittelyn oikeusperusteen lisäksi ei edellytetä muuta
erillistä käsittelyn oikeusperustetta.” Myös asetuksen kohdassa II Luku, 5
artikla kohta 1 b: ”ne (henkilötiedot) on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden
tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.”
Tämähän on selkeä ilmaisu siitä, että kerättäessä tietoja suvun jäsenistä
pidettävään luetteloon (sukututkimusrekisteri), niin sukuseuran tarkoitusperiä
edistävän kirjallisuuden julkaisutoiminta on sallittua ilman erillisiä
suostumuksia.
Tarkemmin suoraan EU-tietosuoja-asetuksesta

