Andmekaitse – isikuandmete kaitse avaldus
Küsitlus ELi volitatud ettevõtjate programmi kohta
Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses käsitletakse Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“)
poolset isikuandmete töötlemist, hinnates samas, kas ELi volitatud ettevõtjate programm hõlbustab
seaduslikku kaubandust ja suurendab rahvusvaheliste tarneahelate turvalisust. Volitatud ettevõtjate
programmiga seotud kogemuste ja arvamuste kohta info kogumiseks kutsume teid osalema küsitluses,
mis avaneb teile maksu- ja tolliameti poolt saadetud lingil.
Juhime tähelepanu sellele, et küsimustik on anonüümne. Ei maksu- ja tolliamet ega kontrollikoda ei saa
teada, kes küsimustiku täitis. Seetõttu saadetakse võimalikud meeldetuletused hiljem kõigile
kontaktidele, nagu ka käesolev esimene kutse. Kui te olete juba küsimustiku täitnud, ärge pöörake
meeldetuletustele tähelepanu.
Küsimustiku täitmine ei ole kohustuslik, ent võimalikult suur arv vastuseid aitab kontrollikoja audiitoreil
saada parema ülevaate ELi volitatud ettevõtjate programmiga seotud potentsiaalsetest probleemidest,
võimalustest ja riskidest.
Käesolev küsimustik saadetakse ELi erinevate riikide volitatud ettevõtjatele.
Allpool kirjeldatakse, kuidas kontrollikoda teie isikuandmeid töötleb ja kaitseb.
Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?
Andmetöötlustoimingute eest vastutab auditit juhtiv kontrollikoja liige (IV auditikoda).
Miks me teie andmeid kogume?
Isikuandmeid ei koguta. Kui küsimustikus on vabu tekstivälju, palume teil seal isikuandmeid mitte
avaldada.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Isikuandmeid ei koguta, sest küsitlus on anonüümne.
Kui kaua me teie andmeid säilitame?
Kontrollikoda isikuandmeid ei säilita, kuna lingi küsimustikule saatsid liikmesriikide tolliasutused ning
kontrollikoda töötleb vaid küsimustikus esitatud andmeid.
Milliste eeskirjadega reguleeritakse teie andmete kasutamist?
Teie andmete töötlemise õiguslik alus kontrollikojas on 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.
Töötlemise õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 287.
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Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kes tohib nendega tutvuda?
Juurdepääs andmetele on auditirühmal ja selle aluseks on põhjendatud teadmisvajadus. Kontrollikoja
auditi kvaliteedikontrolli direktoraadi töötajad võivad auditi kvaliteedikontrolli käigus samuti
andmetele juurdepääsu saada. Kui te esitate kaebuse, võidakse isikuandmed edastada ka
ombudsmanile ja/või andmeametnikule ja/või Euroopa Andmekaitseinspektorile.
Kuidas me väldime teie isikuandmete võimalikku väärkasutamist ja volitamata isikute juurdepääsu
neile?
Juurdepääs andmetele on rangelt piiratud ja see antakse vaid konkreetsele kasutajarühmale.
Juurdepääsuõigused antakse teadmisvajaduse alusel, võttes arvesse asjaomase kasutaja rolli,
ametikohta ja tööülesandeid. Neid õigusi ajakohastatakse pidevalt vastavalt tööülesannete
muutumisele.
Kontrollikoja peasekretäril on üldine vastutus juurdepääsuõiguste eeskirjade rakendamise ja
andmekaitsenõuete täitmise eest. Peasekretär on delegeerinud vastutuse neis valdkondades
erinevatele üksustele. Kontrollikoja infoturbeametnik tagab infoturbepoliitika nõuetekohase
rakendamise ja sellega seotud kontrollimehhanismide tõhususe testimise.
Küsitluse läbiviimiseks kasutab kontrollikoda küsitluste koostamiseks ja avaldamiseks loodud
mitmekeelset veebiküsitluste haldamise süsteemi EUSurvey. EUSurvey on vahend, mille Euroopa
Komisjon kui vastutav töötleja on andnud kontrollikoja kui volitatud töötleja käsutusse. Euroopa
Komisjon ei kasuta alamtöötlejaid ja kõik andmed säilitatakse Euroopa Komisjoni andmekeskuse
serverites.
Euroopa Komisjon on kasutusele võtnud turvameetmed, et kaitsta serveri riistvara, tarkvara ja võrku
juhusliku või pahatahtliku manipuleerimise ja andmete kaotsimineku eest. Informaatika
peadirektoraat haldab kõiki andmeid kooskõlas tehniliste turvasätetega, mis on sätestatud komisjoni
10. jaanuari 2017. aasta otsuses (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide
turvalisuse kohta, selle hilisemates versioonides, selle rakenduseeskirjades (mida on aeg-ajalt
kohandatud) ning vastavates turvastandardites ja -suunistes, samuti komisjoni 13. märtsi 2015. aasta
otsuses (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta, selle rakenduseeskirjades ja vastavates
julgeolekuteadetes. Nende dokumentidega (nagu neid on aja jooksul muudetud) saab tutvuda
järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-europeancommission-information-systems_en
EUSurvey kasutab andmeliikluse statistika ja analüüsi jaoks teenust Europa Analytics. Täiendavat
teavet vt veebilehelt Europa Analytics. Europa Analytics põhineb avatud lähtekoodiga
analüüsiplatvormil „Matomo“ (allikas: EUSurvey Record).
Käesolevas küsitluses osalemise korral käsitletakse teie vastuseid anonüümselt.
Millised on teie õigused?
Teie isikuandmeid puudutavad õigused on sätestatud määruse (EL) 2018/1725 artiklites 17–24. Teil on
õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda nende põhjendamatu viivituseta parandamist, juhul kui
andmed on ebaõiged või ebatäielikud. Teil on teatud tingimustel õigus taotleda enda isikuandmete
kustutamist või nende töötlemisele piirangute seadmist. Kui see on asjakohane, on teil igal ajal õigus
oma konkreetsest olukorrast tulenevalt esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele ning õigus
andmete ülekandmisele.
Sellisel juhul kaalume teie taotlust, teeme otsuse ja edastame selle põhjendamatu viivituseta, kuid igal
juhul ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda ajavahemikku veel kahe kuu
võrra pikendada.
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Saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust isikuandmete vastutava töötlejaga (kontaktandmed on
esitatud allpool).
Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega?
Esimese tasandi kontaktisik on isikuandmete vastutav töötleja: ECA-INFO@eca.europa.eu.
Kui teil on küsimusi/kaebusi oma isikuandmete käsitlemise kohta, võite võtta ühendust kontrollikoja
andmekaitseametnikuga (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Teil on igal ajal õigus esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu) kaebus oma
isikuandmete töötlemise kohta.

CH4220722ET02-22PP-AEO_Data_Protect-TR.docx

3

