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Evästeiden tallentaminen edellyttää internetkäyttäjien aktiivista suostumusta
Valmiiksi rastitettu ruutu ei siten ole riittävä
Saksan kuluttajaneuvontajärjestöjen keskusjärjestö riitautti saksalaisissa tuomioistuimissa sen, että
Planet49-niminen saksalainen yhtiö käytti verkossa mainostarkoituksessa järjestettyjen arvontojen
yhteydessä valmiiksi rastitettua ruutua, jolla internetkäyttäjät, jotka halusivat osallistua arvontoihin,
ilmaisivat suostumuksensa evästeiden1 tallentamiseen. Kyseisillä evästeillä oli tarkoitus kerätä
tietoja Planet49:n yhteistyökumppaneiden tuotteiden mainostarkoituksessa.
Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan
unionin oikeutta yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä2.
Tänään antamallaan tuomiolla unionin tuomioistuin toteaa, että suostumusta, jonka
internetsivuston käyttäjän on annettava evästeiden tallentamiseksi laitteelleen ja niiden
hakemiseksi sieltä, ei ole annettu pätevästi, kun se on annettu valmiiksi rastitetulla ruudulla, josta
käyttäjän on poistettava rasti evätäkseen suostumuksensa.
Sillä, ovatko käyttäjän laitteelle tallennetut tai sieltä haetut tiedot henkilötietoja, ei ole merkitystä
tämän lopputuloksen kannalta. Unionin oikeudella pyritään nimittäin suojelemaan käyttäjää hänen
yksityisyytensä loukkaamiselta ja muun muassa vaaralta siitä, että salatut tunnisteet tai muut
vastaavat menetelmät pääsevät käyttäjän laitteelle hänen tietämättään.
Unionin tuomioistuin korostaa, että suostumuksen on oltava yksilöity niin, ettei se, että käyttäjä
napsauttaa mainostarkoituksessa järjestetyn arvonnan osallistumispainiketta, ole riittävä, jotta
voitaisiin katsoa, että käyttäjä on pätevästi antanut suostumuksensa evästeiden tallentamiseen.
Unionin tuomioistuimen mukaan on lisäksi niin, että tietoihin, jotka palveluntarjoajan on annettava
käyttäjälle, kuuluvat tiedot evästeiden toiminta-ajasta sekä siitä, onko kolmansilla mahdollisuus
käyttää näitä evästeitä vai ei.
HUOMAUTUS: Ennakkoratkaisupyyntö antaa jäsenvaltioiden tuomioistuimille mahdollisuuden tiedustella
niiden käsiteltävänä olevan yksittäisen asian puitteissa unionin tuomioistuimelta unionin oikeuden tulkintaa
tai unionin toimen pätevyyttä. Unionin tuomioistuin ei ratkaise kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä
olevaa asiaa. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista asia unionin tuomioistuimen ratkaisun
mukaisesti. Unionin tuomioistuimen ratkaisu sitoo vastaavalla tavoin muita kansallisia tuomioistuimia, jotka
käsittelevät samanlaista ongelmaa.
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Evästeet ovat internetsivuston tarjoajan kyseisen sivuston käyttäjän tietokoneelle tallentamia tiedostoja, joita tarjoaja
voi käyttää uudelleen käyttäjän vieraillessa uudemman kerran sivustolla ja joilla helpotetaan internetin selaamista tai
liiketapahtumia taikka joilla hankitaan tietoja käyttäjän toiminnasta.
2
Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 2002, L 201, s. 37),
sellaisena kuin se on muutettuna 25.11.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY
(EUVL 2009, L 337, s. 11); yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, s. 31) ja luonnollisten
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)
(EUVL 2016, L 119, s. 1).
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