ANDMEKAITSE – ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS
TEABEPÄRINGUD JA DOKUMENTIDELE JUURDEPÄÄSU TAOTLUSED

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus käsitleb Euroopa Kontrollikoja (edaspidi
„kontrollikoda“) poolset selliste isikuandmete töötlemist, mille esitavad isikud, kes täidavad
kontaktvormi ja valivad kategooria „Üldised päringud“, või kes esitavad kontrollikojale
teabepäringu või taotlevad juurdepääsu dokumentidele.
Allpool kirjeldatakse, kuidas kontrollikoda töötleb teie isikuandmeid ja kaitseb teie eraelu
puutumatust.
Kontrollikojaga ühendust võttes nõustute käesolevas isikuandmete kaitse avalduses esitatud
tingimustega.
Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?
Teabepäringute või dokumentidele juurdepääsu taotlustega seotud isikuandmete töötlemise
toimingute eest vastutab õigusteenistuse juhataja, kes on vastutav andmetöötleja.
Miks me teie andmeid kogume?
Teie andmete töötlemise eesmärk on vastata kiiresti ja rahuldavalt kõigile teabepäringutele /
dokumentidele juurdepääsutaotlustele, mis on esitatud kontrollikojale üldsuse poolt või
isikute poolt, kes vabatahtlikult edastavad kontrollikojale teavet. Päringu legitiimsuse ja teabe
turvalisuse tagamiseks salvestame ka IP-aadressi.
Millised on teie andmete kasutamist reguleerivad eeskirjad?
Kontrollikojapoolse isikuandmete töötlemise õigusraamistik on sätestatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruses (EL) 2018/1725, mis käsitleb
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja
asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.
Teabepäringuid ja dokumentidele juurdepääsu taotlusi käsitletakse vastavalt Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklile 15, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 42 ja kontrollikoja
otsusele nr 12-2005, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu kontrollikoja dokumentidele, mida on
muudetud kontrollikoja otsusega nr 14-2009.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Teie ees- ja perenimi, e-posti aadress, IP-aadress, sugu, kodakondsus ja mis tahes muud
isikuandmed, mida soovite jagada ja mille töötlemiseks olete andnud oma nõusoleku.
Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kes tohib nendega tutvuda?
Kontrollikoja õigusteenistuse töötajatel on juurdepääs teie isikuandmetele ja neid
töödeldakse põhjendatud teadmisvajaduse alusel. Andmeid võib jagada kontrollikoja teiste
osakondadega, kui seda peetakse vajalikuks teie päringule vastamiseks (nt kontrollikoja muu
osakond, kes on pädev käsitlema teabepäringus esitatud küsimust).

Teie isikuandmed võidakse edastada teistele saajatele: sise- ja/või välisaudiitorid,
kontrollikoja tõlkedirektoraat (kui tõlge on nõutav), andmekaitseametnik, Euroopa
Andmekaitseinspektor või ombudsman, kui esitate kaebuse.
Kuidas me väldime teie isikuandmete võimalikku väärkasutust ja volitamata isikute
juurdepääsu neile?
Säilitame teie andmeid turvaliselt kontrollikoja andmekeskuses, mis asub Luksemburgis.
Seetõttu kaitsevad teie andmeid mitmed meetmed, mida oleme võtnud oma elektrooniliselt
säilitatava teabe käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.
Juurdepääs isikuandmetele on rangelt piiratud ja see antakse vaid konkreetsele
kasutajarühmale. Juurdepääsuõigused antakse teadmisvajaduse alusel, võttes arvesse
asjaomase isiku rolli, ametikohta ja tööülesandeid. Neid õigusi ajakohastatakse pidevalt
vastavalt tööülesannete muutumisele.
Kontrollikoja peasekretäril on üldine vastutus juurdepääsuõiguste eeskirjade rakendamise ja
andmekaitse-eeskirjade järgimise eest, kuid ta on delegeerinud vastutuse neis valdkondades
erinevatele üksustele.
Kontrollikoja infoturbeametnik tagab meie infoturbepoliitika nõuetekohase rakendamise ja
sellega seotud kontrollide tõhususe katsetamise.
Kui kaua me teie andmeid säilitame?
Teie isikuandmed kustutatakse kontrollikoja INFO-registrist viis (5) aastat pärast teie päringu
esitamise kuupäeva.
Millised on teie õigused?
Teie isikuandmeid puudutavad õigused on sätestatud määruse (EL) nr 2018/1725 artiklites
17–24.
Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda nende põhjendamatu viivituseta
parandamist, juhul kui andmed on ebaõiged või ebatäielikud.
Teil on teatud tingimustel õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist või nende
töötlemisele piirangute seadmist. Juhul, kui see on asjakohane, on teil igal ajal õigus oma
konkreetsest olukorrast tulenevalt esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, ning õigus
andmete ülekandmisele.
Võimaluse korral on teil õigus taotleda, et teie isikuandmete muudatustest teavitatakse teisi
isikuid, kellele andmed on avaldatud.
Sellisel juhul kaalume teie taotlust, teeme otsuse ja edastame selle põhjendamatu viivituseta
ja igal juhul ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda
ajavahemikku veel kahe kuu võrra pikendada.
Saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust isikuandmete vastutava töötlejaga
(kontaktandmed on esitatud allpool).
Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega?
Esimese tasandi kontaktisik on isikuandmete vastutav töötleja: eca-info(at)eca.europa.eu.
Kui soovite täiendavat teavet või esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võite
võtta ühendust kontrollikoja andmekaitseametnikuga:

Euroopa Kontrollikoda
Andmekaitseametnik
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-post: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Teil on igal ajal õigus esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps(at)edps.europa.eu)
kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta.

