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Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat

ISIKUANDMETE KAITSE
TEADE EUROOPA PARLAMENDI HOONEID KÜLASTAVATELE ISIKUTELE

Euroopa Parlamendi turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat peab eraelu puutumatust ja isikuandmete
kaitset väga tähtsaks. Käesolevas teates selgitatakse, kuidas turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat
käsitleb teie teavet avatud ja läbipaistval viisil, et tagada vastavus isikuandmete kaitse õigusaktidele
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete
vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ).

Euroopa Parlamendi turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat töötleb Euroopa Parlamendi liikmete, töötajate,
töövõtjate, külastajate ning sise- ja välispartnerite isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu lubamine;
 Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu kontrollimine;
 turvaintsidentide uurimine, turvalisusega seotud ja täiendavad uurimised; Euroopa Parlamendi

turvaohtude hindamine ja riskide analüüsimine.

Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi tegevust reguleerivad õigusliku alusena Euroopa Parlamendi
juhatuse otsused, eelkõige juhatuse 3. mai 2004. aasta otsus (läbipääsulubade eeskiri, hiljem muudetud
kujul), 6. juuli 2011. aasta otsus (uue üldise turvakontseptsiooni rakendamine) ning 15. jaanuari
2018. aasta otsus (turvalisuse ja ohutuse eeskirjad Euroopa Parlamendis (C79/04)).

Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele.

a) Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsuks tuleb esitada oma perekonna- ja eesnimi, sünniaeg,
kodakondsus ja ametliku isikut tõendava dokumendi liik ja number ning foto. Üksikkülastaja ametlik isikut
tõendav dokument võidakse teabest väljavõtte tegemiseks või külastaja isiku kinnitamiseks skannida
(isikut tõendavat dokumenti ei võeta hoiule ega töödelda muul eesmärgil). Täiendavaid isikuandmeid
sõidukite või muu parlamendi hoonetesse toodava vara kohta võib koguda andmesubjekti taotlusel.

b) Huvirühmade esindajad, kes soovivad sissepääsuluba Euroopa Parlamenti, peavad esitama vastavalt
Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu reguleerivatele eeskirjadele täiendavaid isikuandmeid. Andmed
organisatsioone esindavate isikute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, kes tegelevad ELi poliitika
kujundamise ja elluviimisega ning kellele Euroopa Parlament on andnud loa hoonetesse siseneda, on
esitatud Euroopa Liidu institutsioonide läbipaistvusregistris (vt
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=et#et).

c) Turvaintsidentide vältimiseks võib turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat teha turvakontrolli enne
parlamendi ruumidesse sisenemist ja seal viibimise ajal kõigile isikutele, kaasa arvatud parlamendiliikmed,
samuti kontrollida parlamendi ruumidesse toodavaid kaupu ja vara. Sel eesmärgil võib turvalisuse ja
ohutuse peadirektoraat koguda turvakontrolli käigus kontrollitavate isikute, kaupade ja varade kohta
teavet, tagades selle juures isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivate õigusaktide järgimise.

d) Euroopa Parlament kasutab videovalvesüsteemi, et tagada hoonete ja ruumide ohutus, turvalisus ja
sissepääsu kontroll ning parlamendiliikmete, töötajate ja külastajate ning parlamendi ruumides asuva ja
hoitava vara ning arhiivide ja dokumentide ohutus ja turvalisus. Videovalvesüsteem on ette nähtud ka
selleks, et hoida ära (ja samal ajal ka tõkestada) ning hallata ohutus- ja turvaintsidente. Selle abil saab
vajaduse korral koguda vajalikke andmeid intsidentide uurimiseks ja võimalike ohtude analüüsimiseks.
Lisateavet isikuandmete kaitse kohta videovalvesüsteemi kasutamisel leiab Euroopa Parlamendi
videovalvesüsteemi käsitlevast osast.

e) Euroopa Parlamendi liikmete, töötajate, töövõtjate, külastajate ning sise- ja välispartnerite kohta
kogutud isikuandmeid ei kasutata muul kui eespool kirjeldatud otstarbel. Neid ei avaldata kolmandatele
isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik eespool kirjeldatud otstarbel ning pärast turvalisuse ja
ohutuse peadirektoraadi peadirektorilt eelneva loa saamist. Selleks et kaitsta töödeldavate isikuandmete



konfidentsiaalsust ja hoida ära andmete kuritarvitamist kolmandate isikute poolt, võetakse asjakohaseid
turvameetmeid.

f) Kogutud isikuandmeid säilitatakse piiratud aja jooksul ja pärast mõistliku säilitamisaja möödumist
hävitatakse need vastavalt järgmistele säilitamiskriteeriumidele.

 Akrediteerimistaotlusega (punkt a ja b) seotud isikuandmeid säilitatakse kogu akrediteeringu
kehtivusaja jooksul. Pärast kehtivusaja lõppemist säilitatakse isikuandmeid kaks aastat võimaliku
uurimise eesmärgil. Külastajate isikuandmeid säilitatakse külastuse ajal ja teenuseosutajate
isikuandmeid nende lepingu kestuse ajal. Säilitamisaeg pärast seda on üks aasta (turvauurimiste
ja riskianalüüside puhul võib see olla ka kaks aastat). Sissepääsulogisid säilitatakse neli kuud.

 Sissepääsu kontrolliga seotud isikuandmeid võib säilitada üks kuni kolm aastat, sõltuvalt sellest,
kas järelmeetmete võtmine on tõenäoline.

 Videovalvesüsteemiga seotud isikuandmete (kujutised) säilitamise kohta vt videovalvepoliitikat.
 Turvaintsidenti puudutavaid isikuandmeid säilitatakse kümme aastat koos uurimisaruandega.

g) Andmesubjektil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmetele juurdepääsu ja ebaõigete
isikuandmete parandamist. Andmesubjekt võib alati pöörduda Euroopa Parlamendi
andmekaitseteenistuse poole aadressil data-protection@europarl.europa.eu. Andmesubjektil on ka õigus
esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile aadressil edps@edps.europa.eu.

h) Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat võib piirata punktis g nimetatud õiguste kohaldamist, kui see
takistab turvaintsidendi uurimist, turvalisusega seotud ja täiendavaid uurimisi või põhjustab Euroopa
Parlamendile lubamatuid tegevusriske. Sellisel juhul peab vastutav andmetöötleja keeldumist
andmesubjektile ametlikult põhjendama. Andmesubjektil on õigus pöörduda Euroopa
Andmekaitseinspektori poole.

Teatavate spetsiifiliste töötlemistoimingute suhtes võidakse kohaldada eraldi isikuandmete kaitse
avaldust. Lisateavet leiate aadressil SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu ja Euroopa Parlamendi
andmekaitseregistrist aadressil https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do.
Registri viide / toimingu/menetluse nimi:
 435 – Akrediteerimine – Euroopa Parlamendi sissepääsuload
 327 – Sissepääsu kontroll
 120 – Videovalve

Palun pöörduge oma õiguste küsimuses või lisateabe saamiseks otse järgmiste teenistuste poole.
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