
Europarli kasutajatugi 
Andmekaitseteavitus 

 
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? 

• Andmete vastutav töötleja1 on Euroopa Parlament. Andmete töötlemise eest 
vastutab kommunikatsiooni peadirektoraadi veebiülema üksus, mida esindab 
üksuse juhataja. 

• Vastutava töötleja/üksuse poole saate pöörduda e-posti aadressil 
webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? 
• Isikuandmeid töödeldakse selleks, et vastata kasutajatoele esitatud päringule. 

 
 

3) Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 
• Töötlemine on vajalik ELi või liikmesriigi õigusaktide kohaste avalikes huvides 

olevate ülesannete täitmiseks (määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a). 
 
 

4) Milliseid isikuandmeid töödeldakse? 
• Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: 

 perekonnanimi, 
 eesnimi, 
 e-posti aadress, 
 ELi ametlik keel, milles võtsite ühendust kasutajatoega, 
 sõnumi sisu (sealhulgas manused, nt pildid või dokumendid). 

• Vajaduse korral võidakse paluda lisaandmeid, näiteks IP-aadresse ja 
telefoninumbreid. 
 

 
5) Kuidas isikuandmeid töödeldakse? 

• Europarli kasutajatugi on keskne kontaktpunkt inimestele väljastpoolt parlamenti, 
kes soovivad anda teada Euroopa Parlamendi veebisaidiga seotud probleemidest, 

                                                           
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 juht. 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu


ja kolleegidele parlamendis, kes vajavad abi seoses mõne sisuhaldussüsteemiga, 
mille on välja töötanud kommunikatsiooni peadirektoraadi veebiülema üksus.  

• Kontakti saab võtta kas kasutades vormi, mis on kättesaadav järgmisel 
veebiaadressil (https://www.europarl.europa.eu/forms/et/webmaster-contact), 
või otse e-posti teel, mille aadress on kättesaadav ka Europarli veebisaitidel.  

• Kasutajatoega ühendust võtvate isikute suhtes ei kohaldata mingeid 
kontrollimeetmeid ega anta hinnanguid. Sellega seoses koostavaid kasutajatoe 
päringukirjeid võidakse siiski liigitada, et parandada päringute käsitlemist ja 
vähendada kattuvuste või hilinemiste ohtu.  

• Kasutajatugi käsitleb päringuid järgmiselt. 
 Kasutaja saadab kasutajatoele päringu e-posti teel või kasutab Europarli 

veebisaidi kontaktlehel olevat kontaktvormi. Kui kasutatakse 
kontaktvormi, saabub päring kasutajatoele e-posti teel.  

 Selle päringu võib teha intsidendi või probleemi korral või taotleda sellega 
muudatuse tegemist või teabe andmist. 

 Kasutaja esitab päringus kogu teabe, mis võib aidata tema juhtumit 
lahendada. See tähendab, et esitatakse mõned isikuandmed (neid 
kirjeldatakse allpool), kuid ka lisateavet, nagu kuvatõmmised või lisatud 
failid.  

 Kasutajatugi sisestab päringu spetsiaalsesse päringuhaldussüsteemi, mis 
võimaldab päringut nõuetekohaselt käsitleda, sellele vastata või probleemi 
lahendada. 

 Päringu käsitlemisel võib kasutajatugi võtta kasutajaga ühendust, et saada 
vajalikku lisateavet. Sisekasutajate puhul tehakse seda vaikimisi kasutaja 
asutusesisese e-posti või telefoni teel. Teiste kasutajatega võetakse 
ühendust kontaktvormil esitatud e-posti aadressil või saadetakse neile 
vastus otse e-posti aadressile, millelt kasutaja oma päringu saatis. Selles 
etapis võib kasutajatugi anda kasutajale ka päringu kohta uut teavet, kui 
see on kättesaadav. 

 Kui kasutajatoel tuleb edastada päring teistele Euroopa Parlamendi 
teenistustele, edastatakse neile ainult päringule vastamiseks vajalik teave.  

 Kui päring on käsitletud, teavitab kasutajatugi sellest kasutajat oma 
üldmeiliaadressi kasutades ja sulgeb päringukirje kasutajatoe 
päringuhaldussüsteemis. 

• Kasutajatugi võib oma tavapärase töö kõrval võtta vastu päringuid veel kahelt 
platvormilt, nimelt EPSD-lt (ITEC-peadirektoraadi kasutajatoe 
päringuhaldussüsteem) ja üheskoos.eu (kaasamisplatvorm).  

 EPSD isikuandmete kaitse põhimõtted on kättesaadavad 
andmekaitseregistris, mis on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Platvormi üheskoos.eu andmekaitseteavitus on kättesaadav aadressil 
https://together.europarl.europa.eu/et/privacy-policy. 

https://www.europarl.europa.eu/forms/et/webmaster-contact
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
https://together.europarl.europa.eu/et/privacy-policy


• Kui päringu käsitlemine on lõpetatud, säilitatakse päringukirjet eelnevalt kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul (vt allpool) üksnes tööeesmärkidel, sest 
kasutajatugi peab korrapäraselt kontrollima varasemaid päringukirjeid, et 

 anda kiirem ja sidus vastus kasutajatele, kes puutuvad kokku juba varem 
esinenud probleemidega; 

 teha kindlaks korduvad probleemid ja korraldada tööd nii, et päringule 
vastata ja/või kaasata lahendamisse asjakohane meeskond; 

 luua andmebaas vajalikest oskustest või kavandada arendusi; 
 prognoosida kasutajate vajadusi ja võimalikke probleeme mõnel olulisel 

ajavahemikul (nt Euroopa Parlamendi valimiskampaaniate ajal). 
 
 

6) Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 
Isikuandmeid säilitatakse parlamendi praeguse ja järgmise ametiaja jooksul. 
Kuna parlamendi ametiaeg kestab viis aastat, võib andmeid säilitada kuni kümme 
aastat. 
 
 

7) Kes on isikuandmete saajad? 
• Isikuandmete saajad on EP töötajad, kellel on neile juurdepääsuks õiguspärane 

põhjus. Tegemist on väga piiratud arvu töötajatega (üksnes mõned inimesed). Nad 
saavad asjakohased turvavolitused juurdepääsuks päringu käsitlemist toetavatele 
vahenditele. 
 
 

8) Kas isikuandmeid jagatakse ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooniga? 
• Ei. Isikuandmeid ei jagata ELi mittekuuluva riigi ega rahvusvahelise 

organisatsiooniga. 
 
 
 
 
 



9) Kas päringu esitajat mõjutada võivate otsuste tegemiseks kasutatakse 
automatiseeritud protsesse2 ja/või profiilianalüüsi3? 
• Ei. 

 
 

10) Kui isikuandmed ei ole saadud teie käest, siis milline on nende allikas? 
• Teie isikuandmed pärinevad kasutajatoe töötajate käsutuses olevatest 

vahenditest (Euroopa Parlamendi e-posti süsteem). 
 
 

11) Millised on teie õigused? 
• Teil on järgmised õigused: 

 õigus oma isikuandmetega tutvuda; 
 õigus oma isikuandmeid parandada; 
 õigus oma isikuandmed kustutada; 
 õigus oma andmete töötlemist piirata; 
 õigus lasta andmed üle kanda;  
 õigus andmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada; 
 õigus pöörduda Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole aadressil 

data-protection@europarl.europa.eu. 
 õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile aadressil 

edps@edps.europa.eu.  
• Oma õigusi saate kasutada, saates e-kirja otse e-posti aadressile 

webmaster@europarl.europa.eu või täites Europarli veebisaidi jaluses oleva 
kontaktvormi. 

 
 

                                                           
2 Otsuse tegemine ainult automatiseeritult ja ilma inimese sekkumiseta. {Teoreetilised näited: internetileht, kus 
teatavate valikute tulemusel registreeritakse teid automaatselt eri meililistidesse, et saata teile vastavat igakuist 
uudiskirja / automatiseeritud süsteemi kasutamine valikvastustega testi vastuste märkimiseks ja õigete vastuste 
arvu põhjal vajaliku punktisumma andmiseks.} 
3 Profiilianalüüsidega analüüsitakse inimese isiksust, käitumist, huve 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 uute/erisuguste 
prognooside koostamiseks.} 
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