
Isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete kaitse

Euroopa Parlament kaitseb teie isikuandmeid ja austab teie eraelu puutumatust.
Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse isikuandmete töötlemise
eesmärki parlamendi esitatud küsimuste puhul, töötlemise õiguslikku alust, kehtestatud
menetlusi kõigi esitatud isikuandmete kaitse tagamiseks, kuidas seda teavet kasutatakse ja
millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Esitatakse ka vastutava töötleja
kontaktandmed. Tema poole võite pöörduda oma õiguste kasutamiseks. Lisaks tuuakse ära
Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori
kontaktandmed. Euroopa Parlament kohaldab määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes, ELT
L 295, 21.11.2018.

1) Kes isikuandmeid töötleb?

Euroopa Parlament on andmete vastutav töötleja1 ja töötlemise eest vastutab
parlamendiliikmete tegevuse üksus, mida esindab Francisco Peyró Llopis (üksuse juhataja).

Vastutava töötleja/üksuse poole saate pöörduda järgmiste spetsiaalsete e-posti aadresside
kaudu: QuestOral@ep.europa.eu, QuestEcrit@ep.europa.eu ja
interpellations@ep.europa.eu

2) Milline on isikuandmete töötlemise eesmärk?

Vastutav töötleja töötleb teie isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik Euroopa Parlamendi
tööks, kuna parlamendi küsimused on teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle tehtava
parlamentaarse kontrolli otsene vorm. Isikuandmeid töödeldakse kirjalikult vastatavate
küsimuste, aruteluga suuliselt vastatavate küsimuste ja arupärimiste käsitlemise eesmärgil.

Parlamendiliikmete tegevuse üksus võtab parlamendi küsimused vastu veebirakenduse
kaudu ja seejärel registreerib need, kontrollib nende lubatavust kodukorras sätestatud
kriteeriumide alusel ning edastab need adressaatidele, sealhulgas Euroopa Ülemkogu
eesistujale, nõukogule, komisjonile või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.

Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta Euroopa Komisjonis leiate komisjoni isikuandmete
kaitse põhimõtetest, mis kehtivad Euroopa Parlamendi küsimuste käsitlemisel.

3) Milline on andmete töötlemise õiguslik alus?

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 juhataja.



Töötlemise õigusliku aluse moodustavad Euroopa Parlamendi kodukorra artiklid 136, 138 ja
139 ning III lisa kirjalikult vastatavate küsimuste kohta ning 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.

4) Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Töödeldakse küsimuse ette valmistanud parlamendiliikme halduslikku laadi isikuandmeid ja
veebirakenduse kaudu saadud parlamendi küsimustes sisalduvaid isikuandmeid. Küsimuse
koostamisel võivad autorid (üksikud parlamendiliikmed, komisjonid või fraktsioonid) lisada
sellele isikuandmeid, kui nad peavad seda teema puhul asjakohaseks. Küsimuste sisu eest
vastutavad ainuüksi nende autorid.

5) Kuidas isikuandmeid töödeldakse?

Liidu õiguse alusel lubatud töötlemiseks on parlamendiliikmete tegevuse üksus kehtestanud
vajalikud kaitsemeetmed ja sisemenetlused, et tagada andmesubjektide õiguste ja vabaduste
kaitse.

Töötlemistoiming algab parlamendi küsimuse saamisel veebirakenduse kaudu. Iga
konkreetset olukorda/küsimust, mis sisaldab peale Euroopa Parlamendi liikme nime(de)
isikuandmeid, hinnatakse igal üksikjuhul eraldi.

Kooskõlas kehtivate andmekaitsesätetega uurib üksus põhjalikult ja kontrollib veebis, kas
asjaomased isikuandmed on avalikustatud. Uuritakse nimetatud andmesubjekti isiklikku
olukorda, võttes arvesse töötlemise asjakohast õiguslikku alust.

Töödeldavad andmed võivad hõlmata määruse (EL) 2018/1725 artikli 10 kohaseid
isikuandmete eriliike, millisel juhul töödeldakse isikuandmete eriliike kooskõlas vähemalt
ühega järgmistest määruse (EL) 2018/1725 artikli 10 lõikes 2 sätestatud tingimustest:

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ühel
või mitmel konkreetsel eesmärgil;

c) töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või teise isiku elulisi huve, kui
andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu oma nõusolekut andma;

e) töödeldakse isikuandmeid, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud;

g) töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel liidu õiguse alusel ning on
proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, austab isikuandmete kaitse õiguse olemust ja
tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja huvide kaitseks.



Süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja kuritegudega seotud isikuandmete töötlemine
toimub määruse (EL) 2018/1725 artiklis 11 sätestatud töötlemistingimuste kohaselt.

Pärast iga üksikjuhtumi uurimist, kui parlamendi küsimuses sisalduvaid isikuandmeid
peetakse eraandmeteks ja need ei vasta eespool nimetatud kriteeriumidele, võtab üksus
autori(te)ga ühendust ja palub küsimuse ümber sõnastada, eemaldades sealt kõik viited
vastuvõetamatuks peetavatele isikuandmetele.

6) Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Parlamendi küsimusi säilitatakse veebirakenduses QP Plus. Pärast viieaastase säilitustähtaja
lõppu kantakse parlamendi küsimusi käsitlevad toimikud ajaloolistel eesmärkidel üle Euroopa
Parlamendi ajalooarhiivi. Parlamendi küsimuste säilitustähtaeg tuleneb peadirektoraadi
tasandil koostatud üldisest säilitustähtaegade loetelust.

Parlamendi küsimuste lõplikud versioonid, mis saadetakse pärast lubatavuse ja andmekaitse
kontrolli adressaatidele, on avalikult kättesaadavad Europarli veebisaidil ja Euroopa
Parlamendi ametlike dokumentide registris.

7) Kes on isikuandmete vastuvõtjad?

Parlamendisiseselt piirdub juurdepääs parlamendi küsimustele ja neis sisalduvatele
isikuandmetele eri kategooriate töötajatega, kes vastutavad nendega seotud toimingute
tegemise eest. Nende hulka võivad peale parlamendiliikmete tegevuse üksuse kuuluda
kirjaliku tõlke peadirektoraat, tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraat
veebirakendusega seotud tehnilistes küsimustes, parlamendiliikmete assistendid ning
fraktsioonide ja komisjonide töötajad.

Pärast eespool kirjeldatud lubatavusmenetlust ja vastuvõetamatuks peetavate isikuandmete
eemaldamist on parlamendi küsimustes sisalduvate andmete saajad teised ELi institutsioonid.
Nende hulka kuuluvad Euroopa Ülemkogu eesistuja, nõukogu, komisjon või komisjoni
asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

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

Parlamendi küsimused, mis on läbinud eespool kirjeldatud kontrollid, on avalikult
kättesaadavad Europarli veebisaidil ja Euroopa Parlamendi ametlike dokumentide registris.



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?

Kõik isikuandmed pärinevad üksikute parlamendiliikmete, komisjonide või fraktsioonide
koostatud küsimustest ja küsimuste sisu eest vastutavad üksnes nende autorid. Vastutav
töötleja ei saa alati kontrollida parlamendiliikme poolt parlamendi küsimuses nimetatud
isikuandmete allikat.

11) Millised on teie õigused?

Teil on järgmised õigused:

o õigus tutvuda oma isikuandmetega;
o õigus oma isikuandmete parandamisele;
o õigus oma isikuandmete kustutamisele (kui see on kohaldatav);
o õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (kui see on kohaldatav);
o andmete ülekandmise õigus (kui see on kohaldatav);
o õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid (kui see on kohaldatav);
o õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist

nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust (kui see on kohaldatav);
o õigus pöörduda Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole aadressil data-

protection@europarl.europa.eu;
o õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile aadressil

edps@edps.europa.eu.

2 Otsuse tegemine ainult automatiseeritult ja ilma inimese sekkumiseta. {Teoreetilised näited: internetilehel
registreeritakse teid teatavate valikute tulemusel automaatselt eri meililistidesse, et saata teile vastavat igakuist
uudiskirja / automatiseeritud süsteem hindab valikvastustega testi vastuseid ja otsustab õigete vastuste arvu
põhjal, kas on saadud vähim nõutav punktisumma.}
3 Profiilianalüüsidega analüüsitakse inimese isiksust, käitumist, huvisid ja harjumusi, et teha tema kohta
prognoose või otsuseid. Neid kasutatakse andmesubjekti töötulemusi, majanduslikku olukorda, tervist, isiklikke
eelistusi või huve, usaldusväärsust või käitumist, asukohta või liikumist jne puudutavate aspektide
analüüsimiseks või prognoosimiseks. {Teoreetiline näide: sotsiaalmeedia vahendite kasutamisel kogutakse
andmeid ja teie käitumine registreeritakse. Neid andmeid kasutatakse seejärel teid käsitlevate uute/erinevate
prognooside koostamiseks.}


