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ANDMEKAITSE 
PRAKTIKANTIDE ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED 

 
 
Käesolev isikuandmete kaitse avaldus käsitleb Euroopa Kontrollikoja veebisaidil esitatud praktikataotlustega 
seotud isikuandmete töötlemist. 
 
Allpool kirjeldatakse, kuidas Euroopa Kontrollikoda Teie isikuandmeid töötleb ja kaitseb. 
 
Veebisaidil asuva kandideerimisvormi täitmisega annate Euroopa Kontrollikojale nõusoleku töödelda Teie 
andmeid vormis kirjeldatud viisil. 

Kes vastutab Teie andmete töötlemise eest? 
Andmetöötlustoimingute eest vastutab Euroopa Kontrollikoja personali, finantsküsimuste ja üldteenuste 
direktoraadi direktor. 

Miks me Teie andmeid kogume? 
Veebisaidil kandideerimisel nõutavaid isikuandmeid ja dokumente kogutakse üksnes praktikantide valimise ja 
töölevõtmise eesmärgil. 

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. 
Praktikantide värbamise õiguslik alus on sätestatud peasekretäri 22. juuni 2015. aasta eeskirjades („Euroopa 
Kontrollikojas toimuvat praktikat reguleerivad eeskirjad“). 

Milliseid isikuandmeid kogutakse? 
Teie nimi, perekonnanimi, rahvus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikoht ja -aeg, andmed diplomite, 
varasema töökogemuse ja vajaduse korral praeguste õpingute kohta ning Teie kandideerimisavaldust puudutav 
mistahes muu asjakohane teave.  

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kes saab nendega tutvuda? 
Valikuprotsessi haldab personaliteenistuse meeskond. Värbamisprotsessi puhul on juurdepääs isikuandmetele 
kõikidel kontrollikoja juhtivtöötajatel ja kõikidel teistel kontrollikoja töötajatel, kellele juhtivtöötaja on volitused 
delegeerinud. 
Teie isikuandmetele võivad juurdepääsu saada ka sise- ja/või välisaudiitorid, kontrollikoja õigusteenistus, 
andmekaitseametnik, Euroopa Andmekaitseinspektor ning ombudsman (kaebuste korral). 

Milliseid turvameetmeid võetakse isikuandmete võimaliku väärkasutuse ja volitamata isikute juurdepääsu 
vältimiseks? 
Andmekogumeid säilitatakse turvaliselt Euroopa Kontrollikoja andmekeskuses Luksemburgis ning seetõttu 
kaitsevad neid mitmed meetmed, mis on võetud elektrooniliselt säilitatava teabe käideldavuse, terviklikkuse ja 
konfidentsiaalsuse tagamiseks. 
Kandidaatide isikuandmetele juurdepääsu õigus on rangelt piiratud ja see antakse vaid konkreetsele 
kasutajarühmale. Juurdepääsuõigus antakse üksnes teadmisvajaduse põhimõtte alusel. Nimetatud põhimõtte 
puhul võetakse arvesse juurdepääsuõigust taotleva töötaja positsiooni, ametikohta ja ülesandeid. Seetõttu 
ajakohastatakse juurdepääsuõigusi pidevalt, et need vastaksid töötajate ametiülesannetes tehtavatele 
muudatustele. 
Kontrollikoja peasekretariaat vastutab juurdepääsuõiguste andmise eeskirjade üle tehtava järelevalve ning 
andmekaitsemääruste nõuetele vastamise tagamise eest. Personaliküsimuste eest vastutav valdkonnajuht 
otsustab, kellel on juurdepääs süsteemile ja milliseid osi see puudutab. Euroopa Kontrollikoja infoturbeametnik 
tagab infoturbepoliitika nõuetekohase rakendamise ja sellega seotud kontrollimehhanismide tõhususe testimise. 
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Kui kaua me Teie andmeid säilitame? 
Kontrollikoja veebisaidi kaudu kogutud kandidaatide isikuandmeid säilitatakse kaks aastat alates praktikandiks 
kandideerimise avalduse laekumisest.  

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 neid parandada, 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. 
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. 
Saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust isikuandmete volitatud töötlejaga (kontaktandmed on esitatud 
allpool). 
Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega? 
Esimese astme kontaktpunkt on kontrollikoja personaliteenistus aadressil ECA-stage(at)eca.europa.eu. Kui Teil 
on küsimusi/kaebusi Teie isikuandmete käsitlemise kohta, võite võtta ühendust kontrollikoja 
andmekaitseametnikuga (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu). 
Teil on igal ajal õigus esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps(at)edps.europa.eu) kaebus oma 
isikuandmete töötlemise kohta. 
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