
 

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted 

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? 

 Euroopa Parlament on vastutav töötleja1 ja töötlemise eest vastutav üksus on 

Euroopa Parlament > parlamendi peasekretariaat > liidu sisepoliitika 

peadirektoraat > kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste direktoraat > 

petitsioonikomisjoni sekretariaat, keda esindab PANIZZA Roberta. 

 Vastutava töötleja/üksusega on võimalik ühendust võtta aadressil peti-

secretariat@europarl.europa.eu või posti teel: European Parliament, Chair of the 

Committee on Petitions c/o PETI Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, Belgium.  

 

2) Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk? 

 Isikuandmeid töödeldakse petitsiooniõiguse rakendamiseks järgmiste toimingute 
puhul: petitsioonide ja toetusavalduste vastuvõtmisel, petitsioonide käsitlemisel 
petitsioonikomisjonis vastavalt kohaldatavale korrale ning kodanike teavitamisel 
petitsioonikomisjoni tehtud otsustest.  
 

3) Mis on andmete töötlemise õiguslik alus? 

 Andmete töötlemise õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 227 ja 
Euroopa Parlamendi kodukorra artiklid 226–229.  

 

4) Milliseid isikuandmeid me töötleme? 

 Töötleme selliseid andmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, kodakondsus, tiitel, 

sugu, vanusevahemik, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja muud 

petitsiooni esitaja või kolmandate isikute isikuandmed, mis esitatakse petitsioonis, 

petitsiooniportaali kasutajakontol või petitsioonikomisjoni sekretariaadiga hiljem 

toimuvas kirjavahetuses. Teil tuleb kinnitada, et kõik kolmandate isikute 

isikuandmed, mille olete Euroopa Parlamendile esitanud, on saadud seaduslikul 

teel kooskõlas isikuandmete töötlemist käsitlevate kohaldatavate riigisiseste 

õigusaktidega.  

 

5) Kuidas isikuandmeid töödeldakse? 

 Isikuandmed jõuavad meieni kas posti teel või elektrooniliselt ja need salvestatakse 
parlamendi petitsioonimenetluste elektroonilistes rakendustes. Mõned isikuandmed 
võidakse edastada ka punktis 7 nimetatud vastuvõtjatele, kui see on vajalik 
petitsiooni suhtes nõuetekohaste järelmeetmete võtmiseks.  

                                                           
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. 
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6) Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 

 Isikuandmeid säilitatakse petitsiooniprotsessi vältel ja petitsiooniga seoses Euroopa 

Parlamendi vastu algatatud võimaliku kohtumenetluse vältel. Pärast seda perioodi 

säilitatakse paberil petitsioonitoimikuid ajaloolistel eesmärkidel ajaloolise säilitamise 

suhtes kohaldatavate eeskirjade kohaselt. Sellega seoses võib osutuda vajalikuks neis 

sisalduvate isikuandmete säilitamine ajaloolistel eesmärkidel. Petitsiooniportaalis, 

sekretariaadi e-petitsioonide haldamise süsteemis ja Euroopa Parlamendi veebisaidil 

olevaid isikuandmeid säilitatakse kahe ametiaja jooksul ning seejärel need 

arhiveeritakse. 

 

7) Kes on isikuandmete vastuvõtjad? 

 

 Kui petitsioon tunnistatakse lubatavaks, võidakse teie isikuandmed edastada 
Euroopa Parlamendi liikmetele, ELi institutsioonidele ja asutustele, liikmesriikide 
ametiasutustele ning mis tahes muudele kolmandatele isikutele, kes võivad 
petitsiooni käsitlemisest osa võtta.  

 Pange tähele, et registreeritud petitsioonid on avalikud dokumendid. See tähendab, 
et petitsiooni esitaja identiteet, petitsioonile antud number ja selles sisalduvad 
isikuandmed:  

1) võidakse avaldada eelnevas lõigus loetletud vastuvõtjatele;  

2) võidakse teha teatavaks petitsioonikomisjoni avalikel koosolekutel, millest 
toimub ka veebiülekanne (mis tähendab, et Euroopa Parlamendi veebisaidi 
kaudu võib koosolekuid jälgida igaüks);  

3) võidakse teha teatavaks täiskogu istungil ja seega kanda Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatavasse protokolli;  

4) võidakse teha kättesaadavaks Euroopa Parlamendi veebisaidil.  

 Teil on samas siiski võimalik oma privaatsuse kaitsmiseks taotleda, et teie nime ei 
avaldataks. Sel juhul muudetakse petitsioon anonüümseks ja sellest teavitatakse 
kõiki andmete vastuvõtjaid. Pange tähele, et iga kodanik võib sellegipoolest vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001 paluda Euroopa Parlamendil asjaomased isikuandmed 
üldsusele avaldada ning parlament võib sellisel juhul olla sunnitud seda tegema.  

 

8) Kas isikuandmeid jagatakse ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise 

organisatsiooniga? 

 

 Ei, isikuandmeid ei jagata ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooniga.  
 



 

 

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? 

 

 Mõnikord esitavad andmesubjektide nimel petitsiooni kolmandad isikud. Samuti 

võib juhtuda, et petitsioonide sisus mainitakse teisi andmesubjekte puudutavaid 

isikuandmeid. 

 

11) Millised on teie õigused? 

 Teil on järgmised õigused: 

o õigus oma isikuandmetega tutvuda; 

o õigus oma isikuandmeid parandada; 

o õigus oma isikuandmed kustutada; 

o õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne tagasivõtmist 

toimunud ja nõusolekul põhinenud töötlemise seaduslikkust; 

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: 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, huvisid 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. {Teoreetilised näited: sotsiaalmeedia vahendite 
kasutamisel kogutakse andmeid ja teie käitumine registreeritakse. Neid andmeid kasutatakse seejärel teid 
käsitlevate uute/erisuguste prognooside koostamiseks.} 
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