Tere tulemast andmekaitseametniku veebisaidile
Euroopa Kontrollikoda on kohustatud täitma isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud konkreetseid
õiguslikke kohustusi. Need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta
määruses (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu
institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.
Lisaks Euroopa Liidu institutsioonides isikuandmete töötlemist reguleerivate õiguslike põhimõtete
täpsustamisele on määruses (EL) 2018/1725 nõutud, et iga institutsioon või organ määrab vähemalt
ühe andmekaitseametniku.
Andmekaitseametniku põhiülesanne on töötada sõltumatult, eesmärgiga tagada määruse
kohaldamine oma institutsioonis.
Andmekaitseametnik täidab järgmisi ülesandeid:
-

-

teavitab isikuandmete töötlemise eest vastutavat isikut, isikuandmeid töötlevaid töötajaid
ja/või alltöövõtjaid nende kohustustest ja andmekaitsega seotud õigustest, ja annab neile nõu;
jälgib isikuandmete kaitse määruse ja muude andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktide
järgimist;
jälgib, et isikuandmete vastutav töötleja või volitatud töötleja järgiksid isikuandmete kaitse
põhimõtteid, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamise küsimuses;
suurendab töötajate teadlikkust ja pakub koolitust töötajatele, kes tegelevad isikuandmete
töötlemisega;
teeb või korraldab auditeid, et kontrollida andmekaitsealaste kohustuste täitmist;
tagab, et isikuid, kelle isikuandmeid töödeldakse, teavitatakse nende õigustest ja kohustustest,
mis tulenevad andmekaitsemäärusest;
annab nõu, kui on vaja teatada või teavitada isikuandmetega seotud rikkumisest seoses
andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse ja/või kättesaadavusega;
annab nõu andmekaitsealase mõjuhindamise puhul ning jälgib selle läbiviimist ning
konsulteerib Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kui tekib kahtlusi seoses vajadusega läbi viia
andmekaitsealane mõjuhindamine;
annab nõu seoses vajadusega konsulteerida eelnevalt Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kui
isikuandmete töötlemine tooks kaasa suure riski füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, ning
vastutav töötleja on arvamusel, et seda ohtu ei ole olemasolevat tehnoloogiat ja
rakendamiskulusid silmas pidades võimalik mõistlike meetmetega leevendada.
vastab Euroopa Andmekaitseinspektori taotlustele;
tagab, et andmete töötlemine ei kahjusta nende isikute õigusi ja vabadusi, kelle isikuandmeid
töödeldakse.

Andmekaitseametnik peab registrit kõigi isikuandmete töötlemise kohta Euroopa
Kontrollikojas. Register, mis sisaldab teavet töötlemistoimingute eesmärgi ja tingimuste kohta, on
kättesaadav kõigile huvitatud isikutele.

Andmekaitseametnik võib esitada praktilisi soovitusi andmekaitse parandamiseks Euroopa
Kontrollikojas ja anda kontrollikojale ning selle andmete vastutavatele töötlejatele või volitatud
töötlejatele nõu andmekaitse küsimustes.
Personalikomitee, vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad või muud isikud võivad konsulteerida
andmekaitseametnikuga kõikides määruse tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimustes ilma
ametlikke kanaleid kasutamata.
Lisaks võib andmekaitseametnik omal algatusel või vastutava töötleja või volitatud töötleja, asjaomase
personalikomitee või üksikisiku taotlusel uurida tema kohustustega otseselt seotud ning talle teatavaks
saanud küsimusi ja juhtumeid ning anda tulemustest aru uurimise tellinud isikule või vastutavale
töötlejale või volitatud töötlejale.
Keegi ei tohi kannatada seepärast, et ta on võtnud Euroopa Andmekaitseinspektoriga ühendust seoses
määruse sätete väidetava rikkumisega.
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