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Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat 

 

ISIKUANDMETE KAITSE 
 

TEADE EUROOPA PARLAMENDI HOONETE KÜLASTAJATELE 
 

Euroopa Parlamendi turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat peab eraelu puutumatust ja isikuandmete 
kaitset väga tähtsaks. Euroopa Parlamendi turvaeeskirjadega püütakse suurendada läbipaistvust ja 
tagada vastavus isikuandmete kaitse õigusaktidele (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, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ). 

 

Euroopa Parlamendi turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat töötleb parlamendiliikmete, töötajate, 
töövõtjate, külastajate ning sise- ja välispartnerite isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

 

 Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsu lubamine ja kontrollimine; 
 Euroopa Parlamendi turvaintsidentide uurimine, turvaohtude hindamine ja riskide analüüsimine. 

 

Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi tegevust reguleerivad õigusliku alusena Euroopa Parlamendi 
juhatuse otsused, eelkõige juhatuse 3. mai 2004. aasta otsus (läbipääsulubade eeskiri, hiljem muudetud 
kujul), 6. juuli 2011. aasta otsus (uue üldise turvakontseptsiooni rakendamine) ning 15. jaanuari 2018. 
aasta otsus (turvalisuse ja ohutuse eeskirjad Euroopa Parlamendis (C79/04)). 

 

Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele. 

 

a) Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsuks tuleb esitada oma perekonna- ja eesnimi, sünniaeg, 
kodakondsus ja ametliku isikut tõendava dokumendi liik ja number. Üksikkülastaja ametlik isikut tõendav 
dokument võidakse teabest väljavõtte tegemiseks või külastaja isiku kinnitamiseks skannida. 

 

b) Huvigruppide esindajad, kes soovivad sissepääsuluba Euroopa Parlamenti, peavad esitama vastavalt 
Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu reguleerivatele eeskirjadele täiendavaid isikuandmeid. Andmed 
organisatsioone esindavate isikute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, kes tegelevad ELi poliitika 
kujundamise ja elluviimisega ning kellele Euroopa Parlament on andnud loa hoonetesse siseneda, on 
esitatud Euroopa Liidu institutsioonide läbipaistvusregistris (vaata 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=et#et). 

 
c) Euroopa Parlament kasutab videovalvesüsteemi, et tagada hoonete ja ruumide ohutus, turvalisus ja 
juurdepääsukontroll ning parlamendiliikmete, töötajate ja külastajate ning parlamendi ruumes asuva ja 
hoitava vara ning arhiivide ja dokumentide ohutus ja turvalisus. Videovalvesüsteem on ette nähtud ka 
selleks, et hoida ära (samal ajal ka tõkestada) ja hallata ohutus- ja turvaintsidente. Selle abil saab vajaduse 
korral koguda vajalikke andmeid intsidentide uurimiseks ja võimalike ohtude analüüsimiseks. Lisateavet 
isikuandmete kaitse kohta videojärelevalvesüsteemi kasutamisel leiab lisast „Teave Euroopa Parlamendi 
videovalvesüsteemi kohta“. 

 

d) Parlamendiliikmete, töötajate, töövõtjate ja külastajate kohta kogutud isikuandmeid ei kasutata muul kui 
eespool kirjeldatud otstarbel. Neid ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
eespool kirjeldatud otstarbel ning pärast turvalisuse ja ohutuse peadirektorilt eelneva loa saamist. Selleks 
et kaitsta töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsust ja hoida ära andmete kuritarvitamist kolmandate 
isikute poolt, võetakse asjakohaseid turvameetmeid. 

 

e) Kogutud isikuandmeid säilitatakse piiratud aja jooksul ja säilitamisaja lõpus need hävitatakse. Andmeid 
säilitatakse järgmiselt: 
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 akrediteerimistaotlusega seotud isikuandmed (nimetatud punktides a ja b): akrediteeringu 
kehtivusaeg ja veel kuni üks aasta (erijuhtudel võidakse seda pikendada kuni kahe aastani) 
võimalikuks turvauurimiseks ja riskianalüüsideks; 

 CCTV-süsteemiga seotud isikuandmed (kujutised): vt lisa; 
 turvaintsidenti puudutavad isikuandmed: kümme aastat koos uurimisaruandega. 

 

f) Igal üksikisikul ehk andmesubjektil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja vajaduse korral neid 
parandada, samuti õigus esitada veenvatel isiklikel põhjustel vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta 
ning õigus põhjendatud juhul andmete kustutamisele. 

 

g) Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat võib piirata punktis f nimetatud õiguste kohaldamist, kui see 
takistab turvaintsidendi uurimist või põhjustab Euroopa Parlamendile lubamatuid tegevusriske. Sellisel 
juhul peab vastutav andmetöötleja keeldumist andmesubjektile ametlikult põhjendama. Andmesubjektil on 
õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole. 

 

Palun pöörduge oma õiguste küsimuses või lisateabe saamiseks otse järgmiste teenistuste poole: 

 

Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat 

Andmekaitsekoordinaator 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

E-post: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Veebisait: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/security-and-access 

Tel: +32 2 28 43727 

 

Euroopa Parlamendi andmekaitseteenistus 

European Parliament 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

E-post: data-protection@ep.europa.eu 

Veebisait: https://www.europarl.europa.eu/portal/et/legal-notice 

Tel: +352 4300 23595 

 

Euroopa Andmekaitseinspektor 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

E-post: edps@edps.europa.eu 

Veebisait: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tel: +32 2 28 31900 

 

 

Brüssel, 18. november 2019 
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ISIKUANDMETE KAITSE 
 

LISA – TEAVE EUROOPA PARLAMENDI VIDEOVALVESÜSTEEMI KOHTA 

 

Käesolev dokument annab Euroopa Parlamendi videovalvesüsteemist lühiülevaate. Täieliku teabe 
videovalvepoliitika kohta leiab veebisaidilt  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/security-and-access 

Teavet saab ka turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadist, mille kontaktandmed on esitatud allpool. 
 
1 – Andmetöötleja 

 

Vastutav andmetöötleja on Euroopa Parlamendi turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat, mille 
kontaktandmed on esitatud allpool. 
 
2 – Videovalvesüsteemi ulatus 
 

Kaamerate asukohad ja paigaldusnurgad põhinevad metoodilisel riskianalüüsil ja andmekaitse 
mõjuhinnangul. Sellega tagatakse, et kaamerad on suunatud ainult kõige asjakohasematesse 
kohtadesse hoonetes ja nende vahetus läheduses, nagu peasissekäik, avarii- ja tuletõrjeväljapääsud, 
parkla sissekäik, olulisemad trepid ja ühenduskohad ning olulised või piiratud juurdepääsuga kohad, 
mis nõuavad täiendavaid turvameetmeid. Erandjuhul ja väga rangetel tingimustel võidakse 
pooleliolevate uurimiste huvides paigaldada ajutiselt lisakaameraid, mis ei ole videovalvesüsteemi 
ühendatud. 
 
3 – Videovalve õiguslik alus 
 

Euroopa Parlamendi juhatuse 6. detsembri 2002. aasta, 3. mai 2004. aasta, 6. juuli 2011. aasta ja 15. 
jaanuari 2018. aasta otsused ning 20. aprillil 2013. aastal heaks kiidetud videovalvepoliitika koos 
hilisemate ajakohastustega. 

 
4 – Kogutavad andmed ja videovalve eesmärk 
 

Kogutavad andmed: salvestatud ülesvõtted (digitaalsed kujutised kellaaja, kuupäeva ja kohaandmetega) 
 
Eesmärk: Euroopa Parlament kasutab videovalvesüsteemi, et tagada hoonete ja ruumide ohutus, 
turvalisus ja juurdepääsukontroll ning parlamendiliikmete, töötajate ja külastajate ning parlamendi 
ruumes asuva ja hoitava vara ning arhiivide ja dokumentide ohutus ja turvalisus. Videovalvesüsteem 
on ette nähtud ka selleks, et hoida ära (samal ajal ka tõkestada) ja hallata ohutus- ja turvaintsidente. 
Selle abil saab vajaduse korral koguda vajalikke andmeid intsidentide uurimiseks ja võimalike ohtude 
analüüsimiseks. 
 
Eesmärgikohasus: Euroopa Parlament ei jälgi suurt privaatsust nõudvaid alasid. Belgias, 
Luksemburgis ja Prantsusmaal jälgitakse hoonete ümbrust teatava minimaalse kauguseni. Süsteemi ei 
kasutata töötajate töö või nende kohaloleku jälgimiseks. Süsteemi ei kasutata ka uurimisvahendina või 
distsiplinaarmenetlustes, kui see ei ole seotud turvaintsidendi või kuriteoga. 
 
5 – Isikud, kellel on juurdepääs videokaamerate ülesvõtetele ja kellele võib kujutisi edastada 
 

Andmetele on juurdepääs: majasisesel juhtkonnal, autoriseeritud turvateenistujatel ja hooldustöötajatel 

ning allhanget tegevatel autoriseeritud turva- ja hooldustöötajatel. 
 
Avalikustamine ja edastamine: videovalvesüsteemi kaudu kogutud teavet võib edastada teiste 
Euroopa Liidu institutsioonide turvateenistustele või liikmesriikide turva-, kohtu- või 
õiguskaitseasutustele seoses pooleliolevate uurimistega või selleks, et uurida kuritegusid või nende eest 
vastutusele võtta. Teabe edastamine väljapoole turvalisuse ja ohutuse peadirektoraati ning selle 
avalikustamine dokumenteeritakse ja edastamise vajadust hinnatakse põhjalikult. 
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6 – Teabe kaitsmine 
 

Süsteemi turvalisuse ja andmete kaitse tagamiseks tehakse pidevalt tehnilisi ja füüsilisi jõupingutusi. 
Videosalvestistele ja/või videovalvesüsteemile on juurdepääs ainult autoriseeritud töötajatel ning lubatud 
toimingud on kindlaks määratud igaühe juurdepääsuprofiilis. 

 
7 – Kujutiste säilitamise aeg 
 

Videosalvestisi säilitatakse kuni 30 päeva. Kui kujutist on vaja säilitada edasiseks uurimiseks või 
turvaintsidendi tõendina, võib seda säilitada uurimise lõpuni ja vajaduse korral arhiveerida koos 
uurimismaterjaliga kuni kümneks aastaks. 

 
8 – Andmesubjekti võimalused teda puudutavat teavet kontrollida, muuta või kustutada ning saada 
abi 
 

Kõikides küsimustes, mis on seotud videovalvesüsteemiga ja isikuandmete töötlemisega, tuleks 
pöörduda turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi poole. Kodanikel on õigus pääseda juurde neid 
puudutavale teabele ning seda parandada ja täiendada videovalvepoliitikas täpsustatud tingimustel. 
Taotlused isikuandmetega tutvumiseks, nende muutmiseks, sulgemiseks ja/või kustutamiseks tuleb 
esitada aadressil: 
 
Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat 
Videovalvega seotud andmete töötleja 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
Belgium 
E-post: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel: +32 2 28 43727 
 
Igal isikul on õigus pöörduda abi saamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole  
(edps@edps.europa.eu), kui ta leiab, et Euroopa Parlament on rikkunud tema isikuandmete 

töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi. 
 
Enne Andmekaitseinspektori poole pöördumist on soovitatav pöörduda turvalisuse ja ohutuse 
peadirektoraadi poole (andmed on esitatud eespool) ja/või Euroopa Parlamendi 
andmekaitseametniku poole (+352 4300 23595 või data-protection@europarl.europa.eu). 
 
9 – Lingid 
 

Euroopa Parlamendi videovalvepoliitika: 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/security-and-access 
 

Euroopa Andmekaitseinspektori videovalvesuunised: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 

Brüssel, 18. november 2019 
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