
 

 

ikuandmete 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? 
Vastutava töötlejana[1] tegutseb Euroopa Parlament. Töötlemise eest vastutab Kodanikuühiskonnaga suhtlemise 
üksus, mida esindab üksuse juhataja. 

Vastutava töötleja/üksusega saate ühendust võtta aadressil CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk? 
Isikuandmeid töödeldakse selleks, et valida välja Euroopa Kodaniku auhinna võitjad. 

3. Mis on andmete töötlemise õiguslik alus? 
Õiguslik alus: juhatuse 7. märtsi 2011. aasta otsus Euroopa Kodaniku auhinna eeskirja kohta ja selle hilisemad 
muudatused, sealhulgas juhatuse 10. veebruari 2020. aasta koosolekul vastu võetud läbivaadatud eeskiri. 

4. Milliseid isikuandmeid me töötleme? 
Kogume kõiki andmeid, mis on loetletud kandideerimis- ja registreerimisvormis: tiitel (vabatahtlik), eesnimi 
(kohustuslik), perekonnanimi (kohustuslik), kodanike rühma / ühenduse / organisatsiooni nimi (kohustuslik, kui 
selline nimi on olemas), aadress (tänav, maja nr, korter jne, kohustuslik), piirkond / kommuun / vald (vabatahtlik), 
linn / alev / küla (kohustuslik), liidumaa / maakond (vabatahtlik), riik (kohustuslik), telefoninumber (koos riigikoodiga, 
kohustuslik), e-posti aadress (kohustuslik), veebisait (vabatahtlik). 

5. Kuidas isikuandmeid töödeldakse? 
Andmeid kasutatakse valikumenetluses, peamiselt selleks, et võtta teiega ühendust kandideerimise/registreerimise 
ja valikumenetluse käigus ning võib-olla ka osalemiseks auhinnatseremoonial.  

6. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 
Teie isikuandmeid säilitatakse kuni 2021. aasta lõpuni, et neid saaks kasutada auhinna määramise aasta jooksul 
eespool nimetatud eesmärkidel. Pärast seda säilitatakse andmeid 10 aastat üksnes auhinna tühistamise juhtudeks, 
nagu on kirjeldatud eeskirja artiklis 9. Lisaks võidakse teil paluda eraldi kinnitada, kas lubate kasutada 
kandideerimisvormis esitatud andmeid, et Euroopa Parlament saaks teiega muul eesmärgil ühendust võtta.  

7. Kes on isikuandmete vastuvõtjad? 
Isikuandmete vastuvõtjad on riiklik žürii, Euroopa Kodaniku auhinna komisjon ja auhinna määramisega seotud 
Euroopa Parlamendi töötajad.  

Kas isikuandmeid jagatakse mõne ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise organisatsiooniga?  
Ei, ühegi ELi mittekuuluva riigi ega rahvusvahelise organisatsiooniga isikuandmeid ei jagata. 

8. Kas teid puudutada võivate otsuste tegemiseks kasutatakse automatiseeritud protsesse1 ja/või 

profiilianalüüsi2? 
Ei. 

9. Kui isikuandmed ei ole saadud teie käest, siis mis on nende allikas?  
Ei ole asjakohane.  

10.  Millised on teie õigused? 
Teil on järgmised õigused. 

o õigus oma isikuandmeid parandada; 
o õigus oma isikuandmed kustutada; 
o õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud ja nõusolekul 

põhinenud töötlemise seaduslikkust; 

                                                           
1 Otsuse tegemine ainult automatiseeritult ja ilma inimese sekkumiseta. {Teoreetilised näited: internetileht, kus teatavate valikute tulemusel 
registreeritakse teid automaatselt eri meililistidesse, et saata teile igakuist uudiskirja / automatiseeritud süsteemi kasutamine valikvastustega 
testi vastuste märkimiseks ja õigete vastuste arvu põhjal vajaliku punktisumma andmiseks.} 
2 Profiilianalüüsidega analüüsitakse inimese isiksust, käitumist, huvisid ja harjumusi, et teha tema kohta prognoose või otsuseid. Neid 
kasutatakse selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis puudutavad andmesubjekti töötulemusi, majanduslikku olukorda, 
tervist, isiklikke eelistusi või huve, usaldusväärsust või käitumist, asukohta või liikumist jne. {Teoreetiline näide: sotsiaalmeedia vahendite 
kasutamisel kogutakse andmeid ja teie käitumine registreeritakse. Neid andmeid kasutatakse seejärel teid käsitlevate prognooside 
koostamiseks.} 
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o õigus pöörduda Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole aadressil data-
protection@europarl.europa.eu; 

o õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile aadressil edps@edps.europa.eu. 
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