
 

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted 

Komisjoni veebisaitide kasutamist käsitlev avalik konsultatsioon(tekstis edaspidi 

„konsultatsioon”) 

• Eesmärk 

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on koguda teavet komisjoni veebisaitide kasutamise 

kohta. Konsultatsiooni korraldamise eest vastutab teabevahetuse peadirektoraadi üksuse 

COMM A.5 „Europa” juhataja (vastutav töötleja). Konsultatsiooni tulemusi kasutatakse 

Euroopa Komisjoni veebisaitide kvaliteedi parandamiseks.  

Konsultatsioonis osalemine on vabatahtlik.  

Kuna kõnealuse konsultatsiooni raames kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid, kohaldatakse 

direktiivi 2009/136/EÜ kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul 

ning määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. 

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.  

• Milliseid isikuandmeid me kogume ja milliste tehniliste vahendite abil? 

Konsultatsioon korraldatakse kolmanda poole rakenduse (SurveyMonkey) vahendusel. 

Konsultatsiooni küsimustele vastamiseks suunatakse kasutajad SurveyMonkey veebisaidile. 

Sellel kolmanda poole rakendusel on oma eeskirjad isikuandmete kaitse kohta. 

Konsultatsioonis osalemine on vabatahtlik.  

Konsultatsioon on konfigureeritud selliselt, et see ei tee automaatselt kindlaks IP- ega e-posti 

aadresse.  

Konsultatsiooni lõpus on vastajatel võimalus sisestada oma e-posti aadress, et nendega saaks 

võtta ühendust komisjoni veebisaite käsitlevateks edasisteks uuringuteks. See on vabatahtlik 

ning e-posti aadresse ei avaldata kolmandatele pooltele.  

SurveyMonkey kasutab oma veebisaidil küpsiseid. Lugege täpsemalt, millist liiki küpsiseid 

saidil kasutatakse.  

Veebisaidil Europa kasutatavad küpsised, mille eesmärk on teavitada kasutajaid käesolevast 

konsultatsioonist (hüpikakna abil), ei sisalda isikuandmeid ning neid kasutatakse üksnes kolm 

nädalat.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use


• Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse? 

Juurdepääs mis tahes isikuandmetele nagu ka mis tahes asjaomase konsultatsiooni raames 

kogutud teabele antakse kasutajanime/salasõna kaudu vaid kindlaksmääratud kasutajate 

ringile. Küll aga võidakse asjaomaseid andmeid edastada ELi õigusaktide kohaselt 

järelevalve- ja kontrollülesandeid täitvatele asutustele. Eespool nimetatud kasutajad on 

konsultatsiooni korraldava komisjoni üksuse (COMM A.5 „Europa”) töötajad.  

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele, ülalnimetatud õiguslikku raamistikku mitte 

kuuluvatele osapooltele.  

Euroopa Komisjon ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil. 

• Kuidas andmeid kaitstakse? 

Konsultatsiooni raames kogutud mis tahes isikuandmed ja teave salvestatakse eespool 

nimetatud välise alltöövõtja (töötleja) arvutis, kes peab tagama määrusega (EÜ) nr 45/2001 

nõutava isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse. 

• 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 allpool esitatud kontaktandmete 

abil ühendust vastutava töötlejaga, esitades täpselt sõnastatud taotluse.  

• Kui kaua Teie andmeid säilitatakse? 

Konsultatsioonis osalejatele antakse küsimustiku lõpus võimalus sisestada oma e-posti 

aadress, kui nad soovivad võtta osa edasistest uuringutest.  

Need isikuandmed moodustavad osa komisjonisiseselt kasutatavast ning vaid komisjoni 

töötajatele kättesaadavast kontaktandmete nimekirjast, mida kasutatakse vaid komisjoni 

veebisaite käsitlevate uuringute raames Teiega ühenduse võtmiseks. Neid andmeid 

säilitatakse ühe aasta vältel, alates konsultatsiooni lõppemisest.  

• Kontaktandmed ja kaebuste esitamine 

Kui Teil tekib küsimusi konsultatsiooni, selle raames töödeldava teabe või oma õiguste kohta, 

võtke ühendust vastutava töötleja vastutusalasse kuuluva tugiüksusega:  

Euroopa Komisjon, teabevahetuse peadirektoraat, üksus „Europa”    

E-post – EC webrationalisation   

 

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

