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Oktoober 2021 
Andmekaitse – isikuandmete kaitse avaldus 

Külastajate isikuandmete töötlemine Euroopa 
Kontrollikojas 

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus käsitleb Euroopa Kontrollikoda (edaspidi 
„kontrollikoda“) külastavate isikute isikuandmete kogumist ja töötlemist.  

Allpool kirjeldatakse, kuidas kontrollikoda isikuandmeid töötleb ja kaitseb. 

Kes vastutab teie andmete töötlemise eest? 
Andmetöötlustoimingute eest vastutab julgeolekuametnik. 

Miks me teie andmeid kogume? 
Me kogume andmeid, et võimaldada juurdepääs kontrollikoja ruumidele, hallata ja 
jälgida kõiki külastajaid ning väljastada sissepääsukaardid. See võimaldab meil teie 
taotlusele (nt õppe- ja teabekülastused või söökla külastamine) reageerida.  

Külastajate jaoks, kes ei ole seotud lepingu või võimaliku lepinguga, tähendab külastaja 
vormi täitmine nõusolekut töödelda nende andmeid käesolevas avalduses kirjeldatud 
viisil. 

Kõik külastajad peavad täitma külastaja vormi, vastasel korral keelatakse neile sissepääs 
kontrollikoja ruumidesse.  

Millised on teie andmete kasutamist reguleerivad eeskirjad? 
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.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=ET
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Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vajadus täita avalike huvidega seotud 
ülesannet, milleks on kontrollikoja sisejulgeoleku haldamine. Pandeemiale reageerimise 
meetmena on vajalik kontrollida Covid-19 vaktsineerimistõendi, läbipõdemist tõendava 
dokumendi või negatiivse testitulemuse olemasolu.  

Milliseid isikuandmeid kogutakse? 
Kogutakse järgmist liiki andmeid: täielik nimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus, sugu, 
organisatsiooni nimi, esitatud dokumendis sisalduv teave (passi/ID-kaardi number, 
väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppemise kuupäev ja väljaandev asutus), kasutatud 
keel(ed), sissepääsukaardi number, teave juurdepääsu kohta kontrollikoja ruumidele 
(esimese sisenemise kuupäev ja juurdepääsu kontrollpunktis aktiveerimise 
kuupäev/kellaaeg). 

Lisaks kontrollime Covid-19 pandeemia erandliku olukorra lõppemiseni käsitsi teie 
trükitud Covid-sertifikaati või skännime vastava QR koodi, kasutades selleks 
Luksemburgi ametivõimude välja töötatud mobiilirakendust CovidCheck.lu. 
Covid-sertifikaati mitteomavad külastajad võivad sisenemisel ette näidata ka 
läbipõlemist tõendava dokumendi või Covid-19 testi negatiivse tulemuse. Neid andmeid 
ei salvestata ega talletata. Kirjeldatud meede võeti kasutusele pandeemiale 
reageerimiseks ning selle eesmärk on kaitsta kontrollikoja hooneid ja institutsiooni 
töötajate tervist.  

Kui kaua me teie andmeid säilitame? 
Teie isikuandmeid säilitatakse kolmteist kuud, välja arvatud elektrooniliste 
juurdepääsupunktide aktiveermise teave, mida säilitatakse kuus kuud.  

Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kes tohib nendega tutvuda? 
Teie isikuandmeid töötleb kontrollikoja turva- ja julgeolekuteenistus. Keegi teine teie 
terviseandmeid ei töötle.  

Juurdepääs teie isikuandmetele on üksnes kontrollikoja turva- ja julgeolekuteenistuse 
töötajatel. 

Kui te esitate kaebuse, võidakse isikuandmed edastada ka Euroopa Ombudsmanile, 
Euroopa Andmekaitseinspektorile ja kontrollikoja andmekaitseametnikule. 

Milliseid turvameetmeid võetakse isikuandmete võimaliku väärkasutuse ja 
volitamata isikute juurdepääsu vältimiseks? 
Andmekogumeid säilitatakse turvaliselt kontrollikoja andmekeskuses Luksemburgis ning 
seetõttu kaitsevad neid mitmed meetmed, mis on võetud elektrooniliselt säilitatava 
teabe käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. 
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Külastajate juurdepääsuõiguse taotlusi töötleb ettevõte SERVICENOW. Kontrollikoja ja 
töötleja vahelised lepingutingimused tagavad töödeldud andmete asjakohase kaitse. 
SERVICENOW-l on ISO 27001 sertifikaat. 

Juurdepääs isikuandmetele on rangelt piiratud ja see antakse vaid konkreetsele 
kasutajarühmale. Juurdepääsuõigused antakse teadmisvajaduse alusel, võttes arvesse 
asjaomase isiku rolli, ametikohta ja tööülesandeid. Neid õigusi ajakohastatakse pidevalt 
vastavalt tööülesannete muutumisele. 

Kontrollikoja peasekretäril on üldine vastutus juurdepääsuõiguste eeskirjade 
rakendamise ja andmekaitse-eeskirjade järgimise eest, kuid ta on delegeerinud 
vastutuse neis valdkondades erinevatele üksustele.  

Euroopa Kontrollikoja infoturbeametnik tagab infoturbepoliitika nõuetekohase 
rakendamise ja sellega seotud kontrollimehhanismide tõhususe testimise.  

Millised on teie õigused? 
Teie isikuandmeid puudutavad õigused on sätestatud määruse (EL) nr 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. Juhul, kui see on asjakohane, on teil igal ajal õigus oma konkreetsest 
olukorrast tulenevalt esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, ning õigus 
andmete ülekandmisele. Sellele õigusele võivad kehtida mõningad piirangud, mis 
tulenevad kontrollioja 20. mai 2021. aasta otsusest nr 42–2021, mis on avaldatud siin.  

Sellisel juhul kaalume teie taotlust, teeme otsuse ja edastame selle viivitamata ja igal 
juhul ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda ajavahemikku 
veel kahe kuu võrra pikendada. Teid teavitatakse igast taolisest pikendamisest ja 
viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.  

Saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust isikuandmete vastutava töötlejaga 
(kontaktandmed on esitatud allpool). 

Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega? 
Esimese astme kontaktpunkt on ECA-security@eca.europa.eu. 

Teie isikuandmete käsitlemist puudutavate küsimuste/kaebuste korral võite võtta 
ühendust kontrollikoja andmekaitseametnikuga (ECA-Data-
Protection@eca.europa.eu).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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Andmekaitseametnik 
Euroopa Kontrollikoda 
12 rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg

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