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ANDMEKAITSETEADE

See tekst on standardne isikuandmete kaitse avaldus, mis käsitleb hankemenetluste,
toetuste andmise ja ekspertide valimisega seotud isikuandmete töötlemist ning hanke-
ja eksperdilepingute täitmise ning toetuslepingute rakendamise korraldamist.

Töötlemistoiming: hangete, toetuste andmise ja ekspertide valimisega seotud menetluste
korraldamine ning hanke- ja eksperdilepingute täitmise ning toetuslepingute rakendamise
korraldamine.

Vastutav töötleja: Euroopa Parlament, täpsemalt Euroopa Liidu Teatajas hankemenetluse
või lepingu kohta avaldatud hanketeates, osalemiskutses või pakkumuse esitamise
ettepanekus nimetatud üksus.
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1. Sissejuhatus

Euroopa Parlament on võtnud kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie eraelu
puutumatust. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset
isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba
liikumist.

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks ja kuidas teie isikuandmeid
kogutakse ja töödeldakse ning kuidas tagatakse kõigi esitatud isikuandmete kaitse, kuidas
seda teavet kasutatakse ja millised õigused teil seoses oma isikuandmetega on. Esitatakse
ka vastutava töötleja kontaktandmed. Tema poole võite pöörduda oma õiguste kasutamiseks.
Lisaks tuuakse ära andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus puudutab töötlemistoimingut „hangete, toetuste
andmise ja ekspertide valimisega seotud menetluste korraldamine ning hanke- ja
eksperdilepingute täitmise ning toetuslepingute rakendamise korraldamine“, mida teostab
Euroopa Parlament allpool kirjeldatud viisil.

2. Töötlemistoimingu eesmärk

Euroopa Parlament töötleb isikuandmeid hangete, toetuste andmise ja ekspertide valimisega
seotud menetluste korraldamisel ning nende menetluste käigus sõlmitud hanke- ja
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eksperdilepingute täitmise ning toetuslepingute rakendamise korraldamisel. Isikuandmete
kogumist ja töötlemist puudutavate töötlemistoimingute eest vastutab Euroopa Parlament kui
vastutav töötleja.

Andmesubjekt on kohustatud asjaomases menetluses osalemiseks isikandmeid esitama
(määruse (EL) 2018/1725 artikli 15 lõike 2 punkt e).

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profiilianalüüsiks.

Kui te olete parlamendiväline andmesubjekt, võivad parlamendi teenistused hanke või
lepinguga seotud menetluste korraldamise eesmärgil teie isikuandmeid koguda ja töödelda
siis, kui parlament saab teilt hankemenetlust või lepingut puudutavat teavet (nt
taotlusdokument, teade).

Kui te olete parlamendisisene andmesubjekt, võivad parlamendi teenistused teie isikuandmeid
koguda ja töödelda siis, kui te kasutate ettevõtete dokumentide elektroonilise esitamisega
(eSubmission) seotud IT-vahendeid, mis aitavad korraldada hangete ja ekspertide valimisega
seotud menetlusi ning rakendada toetuslepinguid.

3. Millisel õiguslikul alusel teie isikuandmeid töödeldakse?

Hangete, toetuste andmise ja ekspertide valimise ning lepingute täitmise ja rakendamise
korraldamise käigus tehtavad isikuandmete töötlemise toimingud on määruse (EL) nr
2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktide a, b ja c kohaselt vajalikud ja seaduslikud:

 isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või
liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

 isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse
täitmiseks;

 isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu
täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt
andmesubjekti taotlusele.

Isikuandmete töötlemise toimingute õiguslik alus on finantsmäärus1, täpsemalt:
 artiklid 33 ja 36 usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte ja tulemuspõhisuse kohta;
 artiklid 160–179 hankemenetluste kohta;
 artiklid 180–200 toetuseavalduste kohta;
 artiklid 237–238 ekspertide valimise kohta.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Parlamendivälised andmesubjektid esitavad isikuandmeid, kui nad:
 osalevad hangete, toetuste andmise ja ekspertide valimisega seotud menetlustes

ning
 täidavad nendega sõlmitud hanke- või eksperdilepingut või rakendavad

toetuslepingut.
Parlamendisisesed andmesubjektid esitavad isikuandmeid, kui nad:

 korraldavad hangete, toetuste andmise ja ekspertide valimisega seotud menetlusi;
 korraldavad hanke- ja eksperdilepingute täitmist või toetuslepingute rakendamist;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu
üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).
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 arendavad ja haldavad ettevõtete dokumentide elektroonilise esitamisega
(eSubmission) seotud IT-süsteeme, mis aitavad tööprotsessis täita ülalnimetatud
eesmärke, või tegelevad nende IT-süsteemide kasutajatoega; ning

 sisenevad ettevõtete e-hangete (eProcurement) IT-süsteemidesse millegi
hankimiseks hankemenetluse või lepingu alusel või järelevalve, auditi või kontrolli
tegemiseks Euroopa Liidu õiguse kohaselt.

Isikuandmete liigitus

Olenevalt sellest, kas andmesubjekt on parlamendisisene või -väline, võidakse töödelda eri
liiki andmeid, nagu allpool näidatud.

Parlamendiväline andmesubjekt:

 identimisandmed: ees- ja perekonnanimi, passi number, isikukood, IP-aadress;
 ametikoht;
 kontaktandmed (e-posti aadress, töötelefoni, mobiilelefoni ja faksi number,

postiaadress, ettevõtte nimi ja osakond, elu- või asukohariik, internetiaadress);
 tõendid tasutud sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude kohta, väljavõte

karistusregistrist;
 finantsandmed: pangakonto number (IBAN-number ja BIC-kood),

käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 teave valiku- või rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele vastavuse hindamiseks:

kvalifikatsioon, tehnilised oskused ja keelteoskus, haridus ja töökogemus, sh andmed
praeguse töökoha ja varasemate töökohtade kohta;

 kirjalik kinnitus või samaväärne kinnitus menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumide,
valikukriteeriumide ja/või rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide kohta ning

 süsteemipõhised andmed: Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi (EU Login)
kasutajanimi ja salasõna (säilitatakse ainult EU Login-is), turvaandmed/logifailid
(kontrolljälje eesmärgil).

Parlamendisisene andmesubjekt:

 identimisandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, IP-aadress;
 asutuse andmed: asutus, direktoraat, üksus jne;
 menetluse andmed; avaliku sektori hankija;
 ülesanded ja roll; ning
 süsteemipõhised andmed: Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi (EU Login)

kasutajanimi ja salasõna (säilitatakse ainult EU Login-is), turvaandmed/logifailid
(kontrolljälje eesmärgil).

5. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Teie isikuandmeid säilitatakse viis aastat alates kuupäevast, mil Euroopa Parlament on
andnud heakskiidu selle eelarveaasta eelarve täitmisele, mida need dokumendid puudutavad.
Pärast säilitamisperioodi lõppemist isikuandmed kustutatakse. Isikuandmeid võidakse
kasutada statistilistel eesmärkidel, kuid sellisel juhul on andmed täielikult anonüümseks
muudetud.

Olenemata ülalnimetatud säilitamisperioodist tuleb meeles pidada järgmist:
 Euroopa Parlamendi üldiste dokumendihalduse tavade kohaselt võidakse mõni

hankemenetluse või lepinguga seotud Euroopa Parlamendi dokument või fail
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säilitusperioodi lõpus välja valida, et säilitada osa andmetest Euroopa Parlamendi
ajalooarhiivis;

 andmete säilitamise perioodi võib ajutiselt pikendada, kui Euroopa Liidu õiguse
kohaselt tehtav järelevalve, audit või kontroll (nt siseaudit või finantsmääruse artiklis
93 osutatud finantsrikkumiste uurimise toimkonna, finantsmääruse artiklis 143
osutatud menetlusest kõrvalejätmise toimkonna või Euroopa Pettustevastase Ameti
(OLAF) tegevus) on pooleli; ning

 andmesubjektide poolt oma EU Login konto alt ettevõtete dokumentide elektroonilise
esitamisega (eSubmission) seotud IT-süsteemides tehtavad toimingud salvestatakse
ja säilitatakse määramata ajaks, et oleks võimalik teha finantstehingute, lepingute ja
raamatupidamisega seotud päringuid ja tagada kontrolljälg.

6. Kuidas teie isikuandmeid kaitstakse?

Kui andmed on esitatud elektrooniliselt, säilitatakse neid Euroopa Parlamendi serverites.
Turvanõuded tagavad, et töötlemistoiminguteks säilitatavatele andmetele on juurdepääs
üksnes selleks määratud isikutel.

Kui andmed on esitatud paberil, säilitatakse neid Euroopa Parlamendi pädevate teenistuste
ruumides. Sissepääsu nendesse ruumidesse ja ruumide vahel liikumist kontrollitakse.

7. Kellel on teie isikuandmetele juurdepääs ja kellele need avaldatakse?

Eespool nimetatud eesmärgil antakse juurdepääs teie isikuandmetele järgmistele isikutele,
välistamata võimalust, et andmed edastatakse organitele, kelle ülesanne on teha Euroopa
Liidu õiguse kohaselt järelevalvet või kontrolli:

 parlamendi töötajad ja institutsioonidevaheliste menetluste korral ka teiste kaasatud
institutsioonide, asutuste ja organite töötajad ning parlamendi heaks töötavad
väliseksperdid ja töövõtjad, kelle ülesanne on:

1) hangete, toetuste andmise ja ekspertide valimisega seotud menetluste
korraldamine;

2) hanke- ja eksperdilepingute täitmise ja toetuslepingute rakendamise
korraldamine;

3) ettevõtete dokumentide elektroonilise esitamisega (eSubmission) seotud IT-
süsteemide arendamine, haldamine ja kasutajatugi;

 hankemenetluse käigus sõlmitud lepingute puhul parlamendi töötajad, kes võivad
kasutada lepingut või sellega seotud teavet (v.a isikuandmed) üksnes seoses tulevaste
hankemenetlustega;

 organid, kelle ülesanne on teha Euroopa Liidu õiguse kohaselt järelevalvet, auditit või
kontrolli;

 laiem üldsus, kes saab töövõtjate või toetusesaajate kohta teavet, mis avaldatakse
kooskõlas finantsmäärusega, täpsemalt artikli 38 lõike 2 ja artikli 163 kohaselt. Teave
avaldatakse selleks ette nähtud Euroopa Parlamendi veebisaidil. Täpsemat teavet
saate andmekaitseametniku töötlemistoimingute registrist.

Sisefinantskontrolli raames võivad isikuandmete saajad võrrelda andmeid teabega, mis on
kättesaadav avalikes allikates, sealhulgas sotsiaalmeedias.
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8. Millised õigused teil on ja kuidas saate neid kasutada?

Andmesubjektina on teil määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt
teatavad õigused, nagu õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada
ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal teid puudutavate
isikuandmete seadusliku töötlemise suhtes vastuväiteid.

Eriti tähelepanelik tuleb olla andmete kustutamise taotlemise korral, kuna selle tulemusena
võivad muutuda pakkumuse tingimused ning see võib kaasa tuua tagasilükkamise vastavalt
finantsmääruse artiklitele 151 ja 141.

Võite oma õigusi kasutada, võttes ühendust vastutava töötlejaga või – konflikti korral –
andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori
poole. Nende kontaktandmed on punktis 9.

9. Kontaktandmed

– Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725, või kui teil on
märkusi, küsimusi või muresid või soovite esitada oma isikuandmete kogumise ja kasutamise
kohta kaebuse, pöörduge palun vastutava töötleja poole, nimetades selgelt oma pöördumise
põhjuse. Vastutava töötleja kontaktandmed leiate näiteks Euroopa Liidu Teatajas vastava
hankemenetluse või lepingu kohta avaldatud hanketeatest, osalemiskutsest või pakkumuse
esitamise ettepanekust.

– Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik

Isikuandmete töötlemist käsitlevate küsimuste korral võivad andmesubjektid pöörduda
vastutava töötleja poole. Küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega määruse
(EL) 2018/1725 alusel, võite pöörduda ka Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole
järgmisel aadressil: Euroopa Parlament, KAD 06A001, Plateau du Kirchberg, L-2929
Luxembourg. Tel: +352 4300 23595, e-post: data-protection@ep.europa.eu.

– Euroopa Andmekaitseinspektor
Kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, mis
tulenevad määrusest (EL) 2018/1725, võite esitada kaebuse Euroopa
Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu) aadressil Rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel.
Tel: +32 2 2831900, e-post: edps@edps.europa.eu.


