Andmekaitse – isikuandmete kaitse avaldus
Hankemenetlus / väliseksperdid
Käesolev isikuandmete kaitse avaldus käsitleb Euroopa Kontrollikoja veebisaidil esitatud hankemenetluste ja
välisekspertide konkursikutsetega seotud isikuandmete töötlemist.
Allpool kirjeldatakse, kuidas kontrollikoda Teie isikuandmeid töötleb ja kaitseb.
Kes vastutab Teie andmete töötlemise eest?
Andmetöötlustoimingud on eelarvevahendite käsutaja vastutusel, kes kirjutab alla pakkumiskutsele,
osalemiskutsele või kutsele osaleda ekspertide komisjonis.
Miks me Teie andmeid kogume?
Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kontrollikoja poolt ekspertide või hankemenetluste juhtimiseks ja
haldamiseks. Teie isikuandmeid ei töödelda mingil muul eesmärgil kui see, milleks neid koguti. Kui Teie
isikuandmeid soovitakse töödelda mingil muul eesmärgil kui see, milleks neid koguti, teavitatakse Teid sellest
muust eesmärgist ja antakse muud asjakohast teavet, mis on vajalik andmete õiglaseks ja läbipaistvaks
töötlemiseks.
Millised on Teie andmete kasutamist reguleerivad eeskirjad?
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:
• isikuandmete kontrollikojas töötlemise õiguslik raamistik on sätestatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset
isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba
liikumist.
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046, mis käsitleb
liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL)
nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL)
nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (edaspidi „finantsmäärus“), eelkõige selle artiklid 160–
179 hankemenetluste kohta ja artiklid 237–238 ekspertide valimise kohta.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse, käsitlevad eksperti või pakkujat ja nende personali või
alltöövõtjaid (füüsilised isikud). Teave võib olla seotud järgmiste andmetega:
• identimisandmed: ees- ja perekonnanimi, passi number, ID-kaardi number, kodakondsus;
• ametikoht;
• kontaktandmed (e-posti aadress, ettevõtja telefoninumber, mobiiltelefoni number, faksinumber,
postiaadress, ettevõte ja osakond, elukohariik, internetiaadress);
• sotsiaalkindlustusmaksete ja tasutud maksude sertifikaadid, karistusregistri väljavõte;
• finantsandmed: pangakonto viitenumber (panga nimi, IBAN ja BIC-kood), käibemaksukohustuslasena
registreerimise number;
• valiku- või kõlblikkuskriteeriumide hindamise alane teave:oskusteave, erialased oskused ja
keelteoskus, haridus, erialane töökogemus, sealhulgas teave praeguse ja endise töökoha kohta;
• kinnitus selle kohta, et isik ei ole üheski finantsmääruse artiklites 136 ja 141 osutatud kõrvalejätmist
põhjustavas olukorras;
• muud eksperdi või pakkujaga seotud andmed, mille nad esitavad oma vastuses pakkumiskutsele,
osalemiskutsele või ekspertide komisjonis osalemise kutsele.

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kes tohib nendega tutvuda?
Eespool nimetatud eesmärkidel antakse või võidakse anda juurdepääs Teie isikuandmetele järgmistele
isikutele:
• kontrollikoja töötajad (hankeüksus ja muud töötajad, kes on hindamiskomisjoni liikmed) või
institutsioonide, asutuste ja organite liikmed, kes osalevad hankemenetluses institutsioonidevaheliste
hangete puhul, ning väliseksperdid ja töövõtjad, kes töötavad kontrollikoja nimel eksperdi
valikumenetluse, hankemenetluse ja pakkumuste hindamise eesmärgil; juurdepääs Teie andmetele
antakse teadmisvajaduse põhimõtte alusel;
• isikud ja organid, kellel on Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel järelevalve-, auditi- ja kontrolliülesanded
(nt sise- ja välisauditid, finantsmääruse artiklis 93 nimetatud finantsrikkumiste uurimise toimkond,
finantsmääruse artiklis 143 nimetatud menetlusest kõrvalejätmise toimkond, Euroopa
Pettustevastane Amet (OLAF));
• avalikkuse esindajad; kui kontrollikoda on Teiega lepingu sõlminud, avalikustatakse Teie isikuandmed
kooskõlas kontrollikoja kohustusega avaldada teave hankemenetluse tulemuste ja liidu eelarvest
rahaliste vahendite saajate kohta (vastavalt finantsmääruse artikkel 163 ja artikli 38 lõige 2). Teave
hõlmab eelkõige Teie nime ja aadressi, saadud summat ning lepingu sõlmimise olemust ja eesmärki.
See avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisas S ja/või kontrollikoja veebisaidil.
Teie isikuandmeid võib edastada teistele saajatele:
• kui vajatakse õigusnõustamist: Euroopa Kontrollikoja õigusteenistus
• kui vajatakse tõlget: Euroopa Kontrollikoja tõlkedirektoraat
• kaebuse korral: Euroopa Ombudsman, Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa Kontrollikoja
andmekaitseametnik.
Kuidas me väldime Teie isikuandmete võimalikku väärkasutust ja volitamata isikute juurdepääsu neile?
Andmekogumeid säilitatakse turvaliselt Euroopa Kontrollikoja ja ELi komisjoni ja tema teenuseosutaja
andmekeskuses Luksemburgis ja Belgias ning seetõttu kaitsevad neid mitmed meetmed, mis on võetud
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 kasutaja rolli, ametikohta ja
tööülesandeid. Neid õigusi ajakohastatakse pidevalt vastavalt tööülesannete muutumisele.
Kontrollikoja peasekretäril on üldine vastutus juurdepääsuõiguste eeskirjade rakendamise ja andmekaitseeeskirjade järgimise eest, kuid ta on delegeerinud vastutuse neis valdkondades erinevatele üksustele. Euroopa
Kontrollikoja infoturbeametnik tagab infoturbepoliitika nõuetekohase rakendamise ja sellega seotud
kontrollimehhanismide tõhususe testimise.
Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Teie isikuandmeid säilitatakse raamatupidamissüsteemis 10 aastat, kui Teile hüvitati kulud, ja 7 aastat pärast
lepingu allkirjastamist hankeüksuses ja üksuse juures, kes kuulutas välja osalemiskutse, pakkumiskutse või
ekspertide komisjonis osalemise kutse. Mitteedukate pakkujate andmeid säilitatakse vaid 5 aastat pärast
lepingule allakirjutamist. Nende perioodide möödumisel hävitatakse kõik isikuandmed.
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.
Võimaluse korral on Teil õigus taotleda, et Teie isikuandmete muudatustest teavitatakse teisi isikuid, kellele
andmed on avaldatud.
Sellisel juhul kaalume Teie taotlust, teeme otsuse ja edastame selle põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe
kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda ajavahemikku veel kahe kuu võrra pikendada.
Teie suhtes tehtud otsused ei põhine automatiseeritud töötlusel (tehtud üksnes masinate abil), sealhulgas
profiilianalüüsil, et saada lepingu sõlmimise õigus.
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. Kasutage osalemiskutses või pakkumiskutses
nimetatud kontaktandmeid.
Kui Teil on küsimusi/kaebusi Teie isikuandmete käsitlemise kohta, võite võtta ühendust kontrollikoja
andmekaitseametnikuga (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
Euroopa Kontrollikoda
Andmekaitseametnik
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Teil on igal ajal õigus esitada Euroopa andmekaitseinspektorile (edps(at)edps.europa.eu) kaebus oma
isikuandmete töötlemise kohta.

