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Isikuandmete kaitse põhimõtted 
Euroopa Parlament järgib isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 artikleid 15 ja 16. 

1) Kes isikuandmeid töötleb? 

Andmete vastutav töötleja1 on Euroopa Parlament. Isikuandmete töötlemise eest vastutab 
kodanike teabenõuete üksus (Ask EP), mida esindab üksuse juhataja. Vastutavale töötlejale 
sõnumi saatmiseks täitke palun kontaktvorm aadressil: 
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/et/askEP.html. 

2) Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? 

Töötleme isikuandmeid selleks, et teie sõnumit käsitleda. See hõlmab teile vastamist ja 
andmete töötlemist statistilistel eesmärkidel.  

Koos vastusega võime teile saata anonüümse kliendirahulolu uuringu, milles osalemine on 
vabatahtlik. Kui otsustate küsitluse täita, nõustute oma anonüümitud andmete kogumise ja 
töötlemisega. Kasutame vastuseid, et parandada oma teenuseid kodanikele. 

3) Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Töötlemise õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 24: „Iga liidu kodanik 
võib kirjutada ükskõik millisele käesolevas artiklis või Euroopa Liidu lepingu artiklis 13 
osutatud institutsioonile või organile ühes nimetatud lepingu artikli 55 lõikes 1 ettenähtud 
keeltest ja saada vastuse samas keeles.“  

4) Milliseid isikuandmeid töödeldakse? 

Töötleme isikuandmeid, mille esitate kontaktvormi täitmisel:  

a. Kohustuslikud väljad: „Perekonnanimi“, „Eesnimi“, „Riik“, „E-post“, „Küsimuse esitamise 
keel“ ja „Küsimus“.  

b. Mittekohustuslikud väljad: „Sugu“, „Postiaadress“, „Vanus“, „Tegevusala“, „Rahvus“ ja 
„Mis keeles võib teile veel vastata?“.  

                                                 
1 Vastutav töötleja on avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutavat töötlejat esindab üksuse juht. 



 

5) Kuidas isikuandmeid töödeldakse? 

Andmeid töötleb kodanike teabenõuete üksus. Asjakohase vastuse andmiseks võime 
edastada teie sõnumi mõnele teisele Euroopa Parlamendi teenistusele või teistele ELi 
institutsioonidele või organitele. 

6) Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 

Säilitame isikuandmeid maksimaalselt viis aastat, pärast seda need hävitatakse. 
Isikuandmete säilitamine selliseks ajaks võimaldab meil pakkuda teile paremat teenust 
(näiteks eelneva kirjavahetuse põhjal).  

7) Kes on isikuandmete saajad? 

Asjakohase vastuse andmiseks võime edastada teie sõnumi ja kontaktandmed mõnele 
teisele Euroopa Parlamendi teenistusele või teistele ELi institutsioonidele või organitele, 
eelkõige meie kolleegidele Euroopa Komisjonis (Europe Direct) ja Euroopa Liidu Nõukogus 
(Public Information Service). 

Ähvarduste või ähvardava sisu korral võime jagada teie isikuandmeid turvalisuse ja ohutuse 
eest vastutavate Euroopa Parlamendi teenistustega. 

8) Kas isikuandmeid jagatakse ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooniga? 

Ei, me ei jaga isikuandmeid ELi mittekuuluvate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. 

9) Kas teid mõjutada võivate otsuste tegemiseks kasutatakse automatiseeritud 
protsesse2 ja/või profiilianalüüsi3? 

Ei. 

10) Kui isikuandmed ei ole saadud teie käest, siis milline on nende allikas? 

Ei kohaldata. 

11) Millised on teie õigused? 

 Õigus oma isikuandmetega tutvuda, 
 õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, ja asjakohasel juhul 

o õigus oma isikuandmete kustutamisele, 
o õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, 
o õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, 

 õigus pöörduda Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole aadressil data-
protection@europarl.europa.eu, 

 õigus esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile kaebus aadressil 
edps@edps.europa.eu. 

                                                 
2 Otsuse tegemine ainult automatiseeritult ja ilma inimese sekkumiseta.  
 
3 Profiilianalüüsidega analüüsitakse inimese isiksust, käitumist, huve ja harjumusi, et teha tema kohta 
prognoose või otsuseid. Seda kasutatakse selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on 
seotud andmesubjekti töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, 
usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumistega jne.  


