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ET 

õigus 

 1. Andmesubjektil on õigus nõuda, et 

liidu asutused ja missioonid parandaksid 

teda puudutavad ebaõiged operatiivsed 

isikuandmed põhjendamatu viivituseta. 

Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on 

andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike 

operatiivsete isikuandmete täiendamist, 

sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel. 

Liidu asutused ja missioonid kustutavad 

operatiivsed isikuandmed põhjendamatu 

viivituseta ja andmesubjektil on õigus 

saavutada liidu asutustelt ja missioonidelt 

andmesubjekti puudutavate operatiivsete 

isikuandmete põhjendamatu viivituseta 

kustutamine, kui andmete töötlemine 

rikub artikleid 69b, 69c või 69h või kui 

operatiivsed isikuandmed tuleb kustutada 

selleks, et täita õiguslik kohustus, mida 

liidu asutustele ja missioonidele 

kohaldatakse.  

 Liidu asutused ja missioonid piiravad 

isikuandmete kustutamise asemel nende 

töötlemist, kui: 

 a) andmesubjekt vaidlustab 

operatiivsete isikuandmete õigsuse ning 

nende õigsust või ebaõigsust ei ole 

võimalik kindlaks teha; või 

 b) operatiivseid isikuandmeid tuleb 

säilitada tõendamise eesmärgil. 

 2. Juhul kui isikuandmete töötlemine 

on lõike 1 punkti a teise lõigu kohaselt 

piiratud, teavitavad liidu asutused ja 

missioonid andmesubjekti enne töötlemise 

piirangu kõrvaldamist. Piiratud andmeid 

töödeldakse üksnes sel eesmärgil, mis 

takistas nende kustutamist. 

 3. Liidu asutused ja missioonid 

teavitavad andmesubjekti kirjalikult, kui 

nad keelduvad operatiivsete isikuandmete 

parandamisest või kustutamisest või 

töötlemise piiramisest, ning esitavad 

keeldumise põhjused. Liidu asutused ja 

missioonid võivad asjaomase füüsilise 

isiku põhiõigusi ja õigustatud huve 

nõuetekohaselt arvestades sellise teabe 
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 ET 

esitamise kohustust täielikult või osaliselt 

piirata määral, mil selline piirang on 

demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 

proportsionaalne, selleks et: 

 a) ära hoida ametlike või õiguslike 

päringute, uurimiste või menetluste 

takistamist; 

 b) ära hoida kuritegude tõkestamise, 

avastamise, uurimise või kuritegude eest 

vastutusele võtmise või 

kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 

kahjustamist; 

 c) kaitsta liikmesriikide avalikku 

julgeolekut; 

 d) kaitsta liikmesriikide riiklikku 

julgeolekut; 

 e) kaitsta teiste isikute õigusi ja 

vabadusi. 

 4. Liidu asutused ja missioonid 

teavitavad andmesubjekti võimalusest 

esitada kaebus Euroopa 

Andmekaitseinspektorile või pöörduda 

Euroopa Liidu Kohtusse. 

 5. Liidu asutused ja missioonid 

teavitavad ebaõigete operatiivsete 

isikuandmete parandamisest pädevat 

asutust, kellelt ebaõiged operatiivsed 

isikuandmed pärinevad.  

 6. Juhul kui operatiivseid 

isikuandmeid on lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt 

parandatud, kustutatud või nende 

töötlemist on piiratud, teavitavad liidu 

asutused ja missioonid sellest vastuvõtjaid 

ning vastuvõtjad peavad nende vastutuse 

alla kuuluvad operatiivsed isikuandmed 

parandama või kustutama või piirama 

nende töötlemist. 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


