Isikuandmete kaitse põhimõtted
Õdede, arstide, proviisorite, füsioterapeutide, inseneride, mägigiidide ja
kinnisvaramaaklerite Euroopa kutsekaardi kasutuselevõttu käsitlev konsultatsioon
1.

EESMÄRK

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on saada teavet asjaomaste sidusrühmade ja inimeste
seisukohtade kohta seoses konsultatsiooni teemaga. Võimalik, et need seisukohad
avaldatakse Internetis siseturu ja teenuste peadirektoraadi üksuse juhataja Martin Frohni
(vastutav töötleja) vastutusel.
Kuna selle veebipõhise teenusega kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid, kohaldatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes
ning selliste andmete vaba liikumise kohta.
2.

MILLISEID
ABIL?

ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MILLISTE TEHNILISTE VAHENDITE

Isikuandmed
Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse, eelkõige konsultatsioonis osalejate nimed /
eesnimed / ametid / posti- ja e-posti aadressid/ faksinumbrid, muu hulgas ka nende
seisukohad asjaomaste küsimuste kohta, on vajalikud kõnealuses konsultatsioonis
osalemiseks.
Organisatsioonisiseste osalejate valim võidakse mõnel juhul määrata kindlaks Sysper2
või ComRefi vahendusel. Sellise valimi tulemusel koostatakse nimekiri, mida vastutav
töötleja kasutab osalemiskutsete saatmiseks.
Kõnealuse avaliku konsultatsiooni korraldamise ja haldamisega seotud isikuandmete
töötlemine toimub vastavalt Euroopa Komisjonile tema ülesannete täitmiseks antud
volitustele, nagu see on määratud aluslepingutes, konkreetselt Euroopa Liidu lepingu
artiklites 5 ja 13 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 244–250, ning
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 1 ja 11.
Tehniline teave
Süsteem kasutab kliendi ja serveri vahel side tagamiseks seansiküpsiseid. Seetõttu peab
Teie veebilehitseja küpsiseid lubama. Siiski ei kogu süsteem mingisuguseid isiklikke või
konfidentsiaalseid andmeid ega ka Teie arvuti IP-aadressi. Küpsised kustutatakse seansi
lõppedes.
3.

KELLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ANDMETELE JA KELLELE NEED AVALDATAKSE?

Saadud vastused koos vastaja nimega avaldatakse Internetis, välja arvatud juhul, kui
vastaja on oma isikuandmete avaldamise vastu põhjusel, et selline avaldamine kahjustaks
tema seaduslikke huve. Sellisel juhul võidakse vastused avaldada anonüümselt. Vastasel
juhul vastust ei avaldata ega võeta põhimõtteliselt arvesse selle sisu. Mis tahes
vastuväited seoses isikuandmete avaldamisega tuleks saata konsultatsiooni eest
vastutavale talitusele (vt kontaktandmed allpool).

4.

KUIDAS ANDMEID KAITSTAKSE?

Teie valitud keeles esitatavad vastused salvestatakse Euroopa Komisjoni andmekeskuse
hallatavas turvatud andmebaasis, mille toimingute suhtes kohaldatakse turvalisust
käsitlevaid komisjoni otsuseid ning seda liiki servereid ja teenuseid käsitlevaid eeskirju,
mis on kehtestatud turvaküsimuste peadirektoraadis. Väljastpoolt komisjoni puudub
andmebaasile juurdepääs. Komisjoni töötajad pääsevad andmebaasile ligi kasutajanime
ja salasõnaga.
Rakendusele pääseb juurde krüpteerimata ühenduse kaudu tavalise http-protokolli
vahendusel.

5.

KUIDAS SAAB ANDMEID KONTROLLIDA, MUUTA VÕI KUSTUTADA?

Kui soovite kontrollida, millised Teie isikuandmed on vastutav töötleja salvestanud või
kui soovite neid kas muuta, parandada või kustutada, saatke palun oma täpselt sõnastatud
taotlus vastutavale töötlejale, kelle kontaktandmed on esitatud allpool.
6.

KUI KAUA TEIE ANDMEID SÄILITATAKSE?

Teie isikuandmed moodustavad osa komisjonisiseselt kasutatavast ning vaid komisjoni
töötajatele kättesaadavast kontaktandmete nimekirjast, mida kasutatakse vaid komisjoni
tegevuse raames teiega tulevikus ühenduse võtmiseks. Kui Te sellega ei nõustu, saatke
palun sellekohane täpselt sõnastatud taotlus vastutavale töötlejale, kelle kontaktandmed
on esitatud allpool.
7.

KONTAKTANDMED

Kui soovite kontrollida, millised Teie isikuandmed on vastutav töötleja salvestanud,
soovite neid kas muuta, parandada või kustutada või kui Teil tekib küsimusi
konsultatsiooni, selle raames töödeldava teabe või oma õiguste kohta, võtke ühendust
vastutava töötleja vastutusalasse kuuluva tugiüksusega alljärgneval aadressil:
Unit E4 Free movement of Professionals, Directorate General Internal Market and
Services
Tel.: +322-2993757
Faks: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

KAEBUSED

Lahkarvamuste korral võib saata kaebused Euroopa andmekaitseinspektorile.
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