
 

 

Parlamendi veebilehe uuendused meilile 

Isikuandmete kaitse 

1. Sissejuhatus 

Üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725[1]. Selles järgitakse 
samu põhimõtteid ja norme, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses[2]. 

Alltoodud teave põhineb määruse (EL) 2018/1725 artiklitel 15 ja 16. 

[1] 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 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39). 

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 

kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. 

2. Mis eesmärgil me andmeid töötleme? 

Töötleme kasutaja isikuandmeid, et saata talle e-posti teel automaatselt teavitusi, kui meie 

veebisaitide teatavatesse osadesse on lisatud uut teavet. See võimaldab kasutajal teda 

huvitavate teemadega kursis olla, ilma et peaks pidevalt kontrollima, kas veebisaiti on 

ajakohastatud. 

Tehnilistel põhjustel peame üle minema uuele e-posti tellimissüsteemile. 

Võite valida, kas minna üle uuele süsteemile või mitte. Kui soovite seda teha, on 

üleminekuprotsessil kaks etappi:  

1. Teile saadetakse e-posti teel kutse uue süsteemiga liitumiseks. 

2. Uue süsteemi avalehel on juhised selle kohta, kuidas kontot luua. See samm on vajalik, kui 

soovite jätkuvalt Euroopa Parlamendilt e-kirju saada. Konto loomiseks on vaja kehtivat e-posti 

aadressi. Registreerimise käigus küsime lisateavet üksnes statistilistel eesmärkidel. Selle teabe 

esitamine on vabatahtlik. Kui otsustate teavet mitte esitada, ei mõjuta see süsteemi omadusi, 

toimimist ega teenuseid. Lisaks on andmed anonüümitud, mis tähendab, et neid säilitatakse nii, 

et süsteem saab näiteks öelda, et riigist X on kaks kontot, kuid mitte seda, kes on nende 

kasutajad. 

Kui olete end uues süsteemis registreerinud, töötleme teie isikuandmeid, et edastada teile e-

posti teel asjakohast (teie valikutel põhinevat) teavet Euroopa Parlamendi tegevuse kohta. 



 

 

Andmeid töödeldakse kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktiga d ja selle alusel 

(andmesubjekti nõusolek). 

3. Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest? (Vastutav töötleja)  

Andmete vastutav töötleja on Euroopa Parlament. Teie andmeid töötleb kommunikatsiooni 

peadirektoraadi veebiülema üksus, mida esindab üksuse juhataja. 

Vastutava töötlejaga saab ühendust võtta aadressil webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Milliseid isikuandmeid töödeldakse? 

Konto loomisel süsteemis tuleb esitada järgmine teave:  

 e-posti aadress: see on ainus kohustuslik teave, mida peate esitama, sest süsteem vajab 

uudiskirjade saatmiseks e-posti aadressi. See on ühtlasi ka uudiskirjasüsteemi kasutaja 

kordumatu tunnus. 

 Päritoluriik (vabatahtlik – ainult statistilistel eesmärkidel) 

 Vanus (vabatahtlik – ainult statistilistel eesmärkidel) 

 Tegevusvaldkond (vabatahtlik – ainult statistilistel eesmärkidel) 

 Kuidas saite meie kohta teavet (vabatahtlik – ainult statistilistel eesmärkidel) 

NB! Vabatahtlikku teavet kogutakse üksnes statistilistel eesmärkidel. Kui te ei soovi vabatahtlikku 

teavet esitada, ei mõjuta see mingil viisil süsteemi vahendusel pakutavaid teenuseid. 

5. Kellel on juurdepääs teie andmetele? 

Teie andmetele on juurdepääs ainult piiratud arvul Euroopa Parlamendi ametnikel, kes töötavad 

üksustes ja direktoraatides, mis on otseselt seotud süsteemi kasutamisega (vastutav töötleja). 

Euroopa Parlamendi ametnikud võivad sekkuda ainult kasutaja taotluse korral selleks, et andmed 

süsteemist täielikult eemaldada või neid ajakohastada (nt nõusoleku tagasivõtmine, e-posti 

aadressi uuendamine).  

Andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu ning neid ei jagata ELi mittekuuluvate riikide ega 

rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Kogutud andmete ainukasutaja on Euroopa Parlament. 

6. Kui kaua andmeid säilitatakse? 

Teie andmeid säilitatakse seni, kuni teil on konto olemas. Oma konto võite igal ajal kustutada. 

Pärast seda säilitatakse andmeid veel 48 tundi, et teil oleks soovi korral võimalik konto uuesti 
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aktiveerida. Pärast 48 tunni möödumist kustutatakse konto ja kõik sellega seotud andmed 

süsteemist lõplikult. 

7. Kuidas andmeid säilitatakse? 

Euroopa Parlament kohustub kaitsma teie isikuandmeid. Kasutame mitmesuguseid 

turvatehnoloogiaid ja -protsesse, et aidata kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, 

kasutamise ja avaldamise eest. Isikuandmeid säilitatakse piiratud juurdepääsuga turvatud 

serverites, mis asuvad valve all Euroopa Parlamendi andmekeskuses Luksemburgis. 

Konto loomise hetkel salvestatakse andmed (krüpteerituna) automaatselt süsteemi andmebaasi. 

Iga kord, kui teema kohta ilmub uut teavet, kontrollib süsteem, kas olete teema tellinud, ja kui 

olete, saadetakse teile uudiskiri e-posti aadressile, mida konto loomisel kasutasite. 

Teile võidakse saata ka muid e-kirju, kuid need on üksnes seotud tellimissüsteemiga (nt teade 

selle kohta, et konto on loodud või et süsteem ei ole teataval ajavahemikul hoolduse tõttu 

kättesaadav). 

Teid või teie õigusi mõjutada võivate otsuste tegemiseks ei kasutata automatiseeritud protsesse 

ega/või profiilianalüüsi. 

8. Kuidas pääseda ligi oma andmetele, kontrollida nende õigsust ja vajaduse korral neid 

kontrollida, parandada või kustutada? 

Määruse (EL) 2018/1725 kohaselt on teil andmesubjektina järgmised õigused: 

 õigus tutvuda oma isikuandmetega; 

 õigus oma isikuandmete parandamisele; 

 õigus oma isikuandmete kustutamisele (kui see on kohaldatav); 

 õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (kui see on kohaldatav); 

 õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid (kui see on kohaldatav); 

 õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne tagasivõtmist 
toimunud ja nõusolekul põhinenud töötlemise seaduslikkust. 

Kasutajaliidese kaudu saate oma andmetega alati tutvuda, neid ajakohastada või süsteemist 

kustutada. Samuti võite valida, milliste teemadega soovite kursis olla. 

Kui teil on küsimusi eespool nimetatud õiguste kasutamise kohta, võtke ühendust 

tugimeeskonnaga järgmisel aadressil: webmaster@europarl.europa.eu  

European Parliament 

Directorate General for Communication 

Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 
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B-1047 Brussels 

9. Kellega tuleks küsimuste või kaebuse korral ühendust võtta? 

Igal ajal võite võtta ühendust projekti tugirühmaga järgmisel aadressil: 

webmaster@europarl.europa.eu. Tugimeeskond saab teid aidata andmete ajakohastamisel või 

eemaldamisel ja anda lisateavet andmete töötlemise kohta. 

Kui teil on küsimusi ja/või kaebusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, võite ühendust võtta 

Euroopa Parlamendi andmekaitseametnikuga järgmisel aadressil: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik tagab määruse (EL) 

2018/1725 kohaldamise parlamendis. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Teil on õigus esitada igal ajal kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu) 

seoses teie isikuandmete töötlemisega. Euroopa Andmekaitseinspektor on sõltumatu 

järelevalveasutus. Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et kõik ELi institutsioonid ja asutused 

austaksid isikuandmete töötlemisel inimese õigust eraelu puutumatusele. 
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