
 

 

 

ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON 

 

Isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendis kohaldatakse määrust (EL) 2018/1725. 

1) Andmed ja vastuvõtjad 

Ülalmainitud määruse artiklite 15 ja 16 kohaselt annab Euroopa Parlament andmesubjektile 
järgmise teabe. 

• Vastutav töötleja on Euroopa Parlament ja vastutav üksus parlamendis on praktikantide 
töölevõtmise üksus, mida esindab Pasquale CIUFFREDA. 
 
Vastutava töötleja/üksusega saab ühendust võtta aadressil PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu. 

 

• Andmete töötlemise eesmärk on lubada kodanikel osaleda õppekülastustel Euroopa 

Parlamendi peasekretariaadis. 

 

• Sel eesmärgil töödeldavate andmete liigid on järgmised: 

 

  andmed, mida kasutatakse andmesubjekti isiklike aspektide (võimekus, 

suutlikkus, usaldusväärsus ja käitumine) hindamiseks; 

  andmed isikukoodi kujul; 

  andmed süüteokahtluste, süütegude, süüdimõistvate kohtuotsuste ja 

turvameetmete kohta; 

  andmed töökogemuse kohta; 

  andmed telefoninumbrite ja sidevahendite kohta. 

 

• Andmete vastuvõtjad Euroopa Parlamendis on: 

 

 eri peadirektoraatide personaliüksused; 

 külastajaid vastuvõtvad üksused; 
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 eri peadirektoraatide IT-üksused; 

 tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi kasutajatoe üksus; 

 täiendusõppe ja arengu üksus; 

 akrediteerimiskeskus; 

 siseauditiüksus; 

 õigusteenistus. 

Kui see on asjakohane, on ELis muud andmete vastuvõtjad: 

 kontrollikoda; 

 Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF); 

 Euroopa Ombudsman. 

Andmete välised vastuvõtjad ELis on: 

 õnnetusjuhtumikindlust pakkuv ettevõtja õppekülastusel osalevate isikute 

kontaktandmete osas. 

2) Andmesubjektide õigused 

Andmesubjektid võivad kasutada oma õigust andmetega tutvuda ja nõuda nende parandamist 

või kustutatamist, saates vastutavale töötlejale e-posti teel taotluse järgmisel aadressil: PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu.  

Pärast taotluste esitamise lõpptähtaega ei ole valikukriteeriumidega seotud andmeid enam 

võimalik parandada. 

3) Õiguslik alus 

Andmete töötlemise õiguslik alus on Euroopa Parlamendi peasekretariaadi õppekülastuste 

sise-eeskiri ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus 

(EL) 2018/1725, eeskätt artikli 5 lõike 1 punkt a (isikuandmete töötlemise seaduslikkus). 

4) Andmete säilitamise aeg 

Andmete säilitamise tähtajad on järgmised: 

 kaks aastat pärast õppekülastuse lõppu paberkandjal ja elektroonilise kirjavahetuse 

puhul; 
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 kaks aastat vastuvõtukirja koostamiseks nõutavate dokumentide puhul; 

 kümme aastat valikumenetluse lõppemisest vastuvõtukirja puhul. 

Andmesubjektid võivad igal ajal esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektor ile 

(edps@edps.europa.eu) ja küsida teavet Euroopa Parlamendi andmekaitseametnikult (data-

protection@ep.europa.eu). 
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