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Eurojustin yhteisen
valvontaviranomaisen asema
Eurojust on vuonna 2002 perustettu Euroopan unionin (EU) oikeudellisen yhteistyön yksikkö, jonka
tavoitteena on edistää EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten oikeusviranomaisten yhteistyötä vakavan rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnassa. Tehtäviensä täyttämiseksi Eurojust
käsittelee usein epäiltyjen, tuomittujen, todistajien ja rikoksen uhrien henkilötietoja.
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. JSB:n jäsenet ovat tuomareita tai muita riippumattomia henkilöitä kuten tietosuojavaltuutettuja, jotka ovat tietosuojan ja oikeudellisen yhteistyön asiantuntijoita.
Tehtäviensä täyttämiseksi JSB:llä on pääsy kaikkiin tiedostoihin, joissa henkilötietoja käsitellään. Eurojustin on annettava JSB:lle kaikki ne tiedot, joita se pyytää. Lisäksi Eurojustin on avustettava JSB:
tä kaikilla muilla tavoin sen tehtävissä. JSB:n toiminnan kulmakivi on varmistaa, että Eurojustissa
käsitellään henkilötietoja Eurojust-päätöksen mukaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi JSB tekee säännöllisiä tarkastuksia paikan päällä. Kaikkien tarkastuskertomuksissa annettujen suositusten
täytäntöön panoa seurataan jatkuvasti. JSB myös keskustelee Eurojustin tietosuojavaltuutetun (TSV)
kanssa tietosuojavaltuutetun vuotuisissa tarkastuksissa annettujen suositusten noudattamisesta.
Lisäksi JSB kirjaa muutkin huomiota vaativat seikat varmistaakseen, että sen käytettävissä on jatkuvasti kattava yleiskuva tietosuojan tasosta koko organisaatiossa.
Tietosuojavaltuutetun on annettava henkilötietojen käsittelyä koskeva asia JSB:n käsiteltäväksi, jollei
Eurojustin kollegio ole oikaissut tietojen virheellistä käsittelyä kohtuullisessa ajassa. JSB tutkii sille
tehdyt valitukset Eurojust päätöksen 19(8) ja 20(2) artiklojen mukaisesti sekä suorittaa tarkastuksia.
Mikäli JSB katsoo, ettei Eurojustin tekemä päätös tai toteuttama tietojenkäsittely täytä Eurojustpäätöksen vaatimuksia, asia palautetaan toimenpiteitä varten Eurojustille, jonka on mukauduttava
JSB:n päätökseen. JSB:n päätökset ovat lopullisia ja Eurojustia sitovia.
JSB antaa myös lausunnon tietosuojamääräyksistä, joita käytetään sopimuksissa tai EU:n
virastojen työjärjestyksissä sekä yhteistyösopimuksissa kolmansien valtioiden kanssa.
JSB on hyväksytty kansainvälisen tietosuojavaltuutettujen konferenssin (International Conference of
Data Protection and Privacy Commissioners) valvontaviranomaisjäseneksi sen 32. kokouksessa, joka
pidettiin Israelissa 27.–29.10.2010. JSB pyrkii lisäämään yleistä tietoisuutta työstään ja välittämään
tietoa henkilötietoihin liittyvistä oikeuksista oman Internet-sivustonsa kautta. Sivuston osoite on:
www.eurojust.europa.eu/jsb.htm.
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