Sidusrühmade haldamise süsteem (SMS) – isikuandmete kaitse avaldus
Käesolev isikuandmete kaitse avaldus puudutab isikuandmete töötlemist Euroopa Kontrollikoja SMSsüsteemi raames. Allpool kirjeldatakse, kuidas kontrollikoda töötleb Teie isikuandmeid ja kaitseb Teie
eraelu puutumatust.
Kes vastutab Teie andmete töötlemise eest?
Teie andmete töötlemise eest vastutab kontrollikoja presidendile alluvate talituste direktor.
Miks me Teie andmeid kogume?
Teie andmete kogumise eesmärk on parandada infovahetust, teavitades sidusrühmi ja üldsust
kontrollikoja aruannete avaldamisest ning võttes seejuures arvesse sidusrühmadele huvi pakkuvaid
konkreetseid valdkondi. Meie 2013. aasta sidusrühmade suhete strateegias on ette nähtud põhjalik
sidusrühmade andmebaas. Sidusrühmade e-posti aadresse võidakse kasutada kontrollikoja küsitluste
käigus.
Millised on Teie andmete kasutamist reguleerivad eeskirjad?
Kontrollikojapoolse isikuandmete töötlemise õigusraamistik on sätestatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruses (EL) nr 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset
isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba
liikumist.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Teie nimi, e-posti aadress, sugu, kasutatud keel(ed), Teie organisatsiooni nimi, ametikoht selles
organisatsioonis ning teemad või kontrollikoja väljaannete liigid, mille kohta olete huvi väljendanud.
Mõnel juhul säilitame ka Teie aadressi ja telefoninumbri, päritoluriigi, poliitilise kuuluvuse (ainult
poliitikud) ja liikmesuse mis tahes komisjonides. Kui olete palunud end lisada meie andmebaasi,
säilitame sissekande kuupäeva ja kirjaliku nõusoleku.
Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kes tohib nendega tutvuda?
Teie isikuandmetega tutvumise üle teeb järelevalvet SMS-süsteemi haldur kontrollikoja presidendile
alluvate talituste direktoraadis. Teie isikuandmetele pääsevad ligi kontrollikojas SMS-süsteemiga
tegelevad töötajad, kelle seas on ka peasekretariaadi töötajaid. Kaebuste korral võivad Teie andmetele
juurdepääsu saada ka kontrollikoja andmekaitseametnik, Euroopa Andmekaitseinspektor ja/või
Euroopa Ombudsman.
Kuidas me hoiame ära Teie isikuandmete võimalikku väärkasutust ja neile volitamata isikute
juurdepääsu?
Säilitame Teie andmeid turvaliselt kontrollikoja andmekeskuses, mis asub Luksemburgis. Seetõttu
kaitsevad Teie andmeid mitmed meetmed, mida oleme võtnud oma elektrooniliselt säilitatava teabe
käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.
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.

Euroopa 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 meie infoturbepoliitika nõuetekohase rakendamise ja
sellega seotud kontrollide tõhususe katsetamise.
Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Teie isikuandmeid säilitatakse süsteemis kuni Te olete uudiskirjast loobunud või kuni meid on
teavitatud sellest, et Teie tööülesanded või kontaktandmed ei ole enam õiged. SMS-uudiskirjast
loobumiseks palume saata e-kiri järgnevale aadressile: ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu.
Kustutame Teie profiili andmebaasist kohe, kui oleme saanud teate selle kohta, et olete uudiskirjast
loobunud, ja Teie andmed kustutatakse täielikult 30 päeva pärast.
Millised on Teie õigused?
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.
Teie isikuandmeid puudutavad õigused on sätestatud määruse (EL) nr 2018/1725 artiklites 17–24.
Saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust isikuandmete volitatud töötlejaga (kontaktandmed on
esitatud allpool).
Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega?
Esimese astme kontaktpunkt on ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, mida haldab
presidendile alluvate talituste direktoraat.
Kui soovite täiendavat teavet või esitada kaebuse enda isikuandmete töötlemise kohta, võite võtta
ühendust kontrollikoja andmekaitseametnikuga:
Euroopa Kontrollikoda
Andmekaitseametnik
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-post: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Lisaks on Teil igal ajal
(edps(at)edps.europa.eu).
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