
 

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED 

ELi looduskaitse valdkonna õigusaktide (linnudirektiiv, elupaikade direktiiv) 

toimivuskontrolli raames peetav avalik konsultatsioon 

(tekstis edaspidi „konsultatsioon”) 

1. EESMÄRK 

Konsultatsiooni eesmärk on välja selgitada üldsuse ja konsultatsiooni teemaga seotud 

sihtrühmade seisukohad. Võimalik, et vastused avaldatakse internetis keskkonna 

peadirektoraadi üksuse B3 juhataja vastutusel (vastutav töötleja).  

 

Kuna selle veebipõhise konsultatsiooniga kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid, 

kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise 

kohta. 

 

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MILLISTE TEHNILISTE VAHENDITE 

ABIL? 

Isikuandmed 

Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse, sh konsultatsioonis osalejate nimed, 

eesnimed, ametid jms ning nende seisukohad asjaomaste küsimuste kohta, on vajalikud 

kõnealuses konsultatsioonis osalemiseks. 

Kõnealuse konsultatsiooniga seotud isikuandmete töötlemine on vajalik 

asutamislepingutes, eriti EÜ asutamislepingu artiklites 5, 7 ja 211–219 nimetatud 

ülesannete korraldamiseks ja täitmiseks komisjoni poolt. 

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). 
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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, võtke palun ühendust vastutava 

töötlejaga (kontaktandmed on esitatud allpool).  

6. KUI KAUA TEIE ANDMEID SÄILITATAKSE? 

Teie isikuandmeid säilitatakse andmebaasis nii kaua, kuni konsultatsiooni tulemused on 

lõplikult analüüsitud. Need kustutatakse andmebaasist 3 aastat pärast viimast 

konsultatsiooniga seotud toimingut. Teie isikuandmed moodustavad osa 

komisjonisiseselt kasutatavast ning vaid komisjoni töötajatele kättesaadavast 

kontaktandmete nimekirjast, mida kasutatakse komisjoni tegevuse raames Teiega 

tulevikus ühenduse võtmiseks. Kui Te sellega ei nõustu, saatke palun täpselt sõnastatud 

taotlus vastutavale töötlejale (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, saate teavet 

järgmisel aadressil:  

e-posti aadress: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

kontaktaadress: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Brussels Belgium 

8. KAEBUS  

Kaebused võib esitada Euroopa andmekaitseinspektorile.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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