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Tunne oikeutesi
Eurojust on vuonna 2002 perustettu Euroopan unionin (jäljempänä EU) oikeudellisen
yhteistyön yksikkö, jonka tavoitteena on edistää toimivaltaisten oikeusviranomaistenyhteistyötä Euroopan unioniin vaikuttavan vakavan
rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Tehtäviensä täyttämiseksi
Eurojust käsittelee usein epäiltyjen, tuomittujen, todistajien ja rikoksen uhrien henkilötietoja. Katso lisätietoja Eurojustin internetsivuilta osoitteesta www.eurojust.europa.eu.
Eurojust-päätöksen 23 artiklan mukaisesti perustettu riippumaton ja Europolin kanssa
yhteinen valvontaviranomainen (JSB) valvoo
yleisesti Eurojustin henkilötietojen käsittelyyn
liittyvää toimintaa, ja varmistaa, että toiminnassa noudatetaan Eurojust-päätöstä.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Oikeus nähdä tiedot
Sinulla on oikeus nähdä kaikki sinua koskevat tiedot, joita Eurojustilla voi olla, tai pyytää
näiden tietojen tarkistamista. Tämän oikeuden käytöstä ei peritä maksua. Eurojustin on
käsiteltävä pyyntösi kolmen kuukauden kuluessa.
Eurojust voi kuitenkin kieltäytyä luovuttamasta
tietojasi, jos se on tarpeen seuraavista syistä:
a) jos Eurojustin tehtävien ja velvollisuuksien
täyttäminen edellyttää sitä
b) jos vireillä olevan kansallisen esitutkinnan
turvaaminen edellyttää sitä
c) jos luovuttaminen vaarantaisi kolmansien
osapuolten oikeuksia ja vapauksia.
Jos et ole tyytyväinen Eurojustin päätökseen,
voit valittaa siitä JSB:lle.
Oikeus tietojen korjaamiseen, poistamiseen tai käyttämisen estämiseen
Sinulla on oikeus pyytää Eurojustia korjaamaan
tai poistamaan sinua koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot tai estämään niiden käyt-

tö. Ellet ole tyytyväinen Eurojustin vastaukseen, voit toimittaa asian JSB:n käsiteltäväksi
30 päivän kuluessa Eurojustin päätöksen vastaanottamisesta..
Käyttökieltoa koskevien pyyntöjen
lähettäminen
Tämän
oikeutesi
toteuttamiseksi
sinun
on lähetettävä kirjallinen pyyntö tietojesi
näkemisestä Eurojustille tai jollekin seuraavista toimivaltaisista viranomaisista (www.eurojust.europa.eu/jsb-datarights.htm#contacts).
Voit valita, mille näistä viranomaisista haluat
esittää pyyntösi. Oikeus nähdä itseäsi koskevat tiedot toteutetaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa on kyseisen viranomaisen toimipaikka..
Valituksen tekeminen
Valitus on toimitettava kirjallisena JSB:n sihteeristölle 30 vuorokauden kuluessa Eurojustin
päätöksen vastaanottamisesta. JSB:lle toimitettavassa valituksessa on esitettävä sen
perusteet. Seuraavat tiedot on mainittava
selkeästi: kuka valittaa, mistä valitetaan ja
millä perusteella. Valituksen mukana tulee toimittaa mahdolliset sitä tukevat tiedot. Voit peruuttaa valituksesi milloin tahansa.
JSB:n sihteeristö vahvistaa valituksen vastaanottamisen kirjallisesti neljän viikon kuluessa
valituksesi saapumisesta ja antaa yleistietoa
valitusmenettelystä.
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