ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS
Veebipõhine küsitlus uuringu „Kas roheline kokkulepe sobib
kliimamuutustega võitlemiseks ELi piirkondades ja linnades?“ toetuseks –
teabe kogumine EUSurvey kaudu
1.

Lühikirjeldus
Käesolevates Isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks komitee ja tema alltöövõtjad
töötlevad mõningaid isikuandmeid, kui nad koguvad EUSurvey kaudu konsultatsiooni käigus
vastuseid. Avalduses antakse teavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid kogume ja töötleme.
Selles selgitatakse, kuidas me tagame kõigi komitee kogutud isikuandmete kaitse ja millised on
Teie õigused seoses oma andmetega (õigus andmetele ligipääsule, õigus neid parandada jne).
ELi institutsioonid on pühendunud Teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele. Kuna iga
veebipõhine kutse EUSurvey küsitluses osalemiseks (saadud e-posti teel või partnerveebisaidi
kaudu) eeldab seda, et tuleb esitada isikuandmeid, mida koguvad ja töötlevad Euroopa
Regioonide Komitee ja tema töövõtjad, kohaldatakse 23. oktoobri 2018. aasta määrust (EL)
2018/1725 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides,
organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.
Käesolev isikuandmete kaitse avaldus puudutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
kogemuste, mis on seotud teemaga „Roheline kokkulepe ja kliimamuutused“, kogumist
veebipõhise küsitluse kaudu. Küsitlus tehakse veebis kättesaadavaks EUSurvey kaudu. Küsitluse
levitamiseks saadetakse valitud sidusrühmadele (adressaatidele) e-posti teel küsitluse link.
Teistel võimalikel osalejatel on küsitlusele juurdepääs mõnele partnerveebisaidile postitatud
lingi kaudu. Kõnealune veebipõhine küsitlus on lahutamatu osa uuringust „Kas roheline
kokkulepe sobib kliimamuutustega võitlemiseks ELi piirkondades ja linnades?“, (edaspidi
nimetatud uuringuks), mille tellis Euroopa Regioonide Komitee (edaspidi nimetatud komiteeks)
firmalt Milieu Consulting SRL, kes tegutseb volitatud töötlejana.

2.

Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest?
Vastutav töötleja on Laurent Thieule, Euroopa Regioonide Komitee õigusloomealase tegevuse 1
direktoraadi B direktor, e-post Studies-DLW1@cor.europa.eu

3.

Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk?
Küsitlus on osa uuringust „Kas roheline kokkulepe on sobiv kliimamuutustega võitlemiseks ELi
piirkondades ja linnades?“, mille tellis Regioonide Komitee firmalt Milieu Consulting SRL.
Eesmärk on koguda teavet eespool nimetatud uuringu ettevalmistamiseks.
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Osalemine on vabatahtlik.
− Küsitluse avalik link tehakse potentsiaalsetele vastajatele kättesaadavaks, avaldades selle
valitud veebilehtedel. Küsitluses osalevatel võimalikel vastajatel palutakse teatada oma
nõusolekust, klõpsates konsultatsiooni sissejuhatavas osas nupul nõustumise nupul.
Küsitluses osaleda soovivad vastajad peavad andma nõusoleku isikuandmete ja kaastööde
kasutamiseks. Ilma selle nõusolekuta ei saa vastuseid esitada.
− Küsitluse sissejuhatuses märgitakse siiski ära komitee soov võtta küsitlusele vastajatega
ühendust võimalike järelmeetmete võtmiseks (vt punkt 11 allpool). Antakse selge ajavahemik
(vastajaga võidakse kontakti võtta kahe aasta jooksul pärast küsitluse avaldamist) ja selleks
pakutakse küsitlusele vastajatele välja valik (jah/ei nupp). Küsitluse selles etapis nupul „jah“
klõpsamine tähendab vastaja nime, perekonnanime, e-posti aadressi ja asutuse lisamist
uuringu „Roheline kokkulepe ja kliimamuutused“ andmebaasi. Kui klõpsate nupul „ei“,
kustutatakse kõik kogutud kontaktandmed kahe kuu jooksul pärast uuringu lõpuleviimist.
4.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
Määruse 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt d: „[A]ndmesubjekt on andnud nõusoleku oma
isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil“.

5.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
Kogutakse/töödeldakse ainult andmeid, mis on vajalikud eespool nimetatud konsultatsioonis
osalemiseks.
− Isikuandmed:
vastajate kontaktandmed, mis on vajalikud konsultatsiooni läbiviimiseks. Küsitluses osalevate
isikute kontaktandmed on nende e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi ning asutuse nimi,
millesse nad kuuluvad.
Adressaadid, kellega kontakteerutakse uuringu levitamise eesmärgil, valitakse ja nendega
võetakse ühendust komitee andmebaasi „Dynamics“ ja e-posti rakenduse kaudu. Komitee
haldab seda andmebaasi täiesti läbipaistvalt ja andmekaitset järgides (vt Dynamicsi
isikuandmete kaitse põhimõtted aadressil https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx).
− Tehnilised andmed: vastajate poolt esitatud kaastöö. Iga kaastöö koosneb mitmest vastusest.
Vastused antakse valikvastuste vahel valimise ja vaba teksti sisestamise (avatud vastused)
teel.

6.

Kes on Teie isikuandmete vastuvõtjad või millised on vastuvõtjate kategooriad?
Teie isikuandmete vastuvõtjad on komisjoni töötajad, kes vastutavad EUSurvey haldamise eest
(vt https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), ning uuringuga tegelevad komitee
töötajad ja töövõtja Milieu Consulting SRL.
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Volitatud töötleja Milieu Consulting SRL jätab endale õiguse valida ja kasutada küsitluse raames
esitatud teavet, sealhulgas asjaomaste asutuste nimesid, uuringu „Roheline kokkulepe ja
kliimamuutused“ lõpparuandes, kuid tagab alati üksikvastaja anonüümsuse.
Kui uuringu lõpparuanne on valmis ja komitee poolt heaks kiidetud, esitab Milieu Consulting SRL
selle Euroopa Regioonide Komiteele.
Milieu Consulting SRL annab komiteele üle kõik lõpparuandega seotud õigused, sealhulgas selle
levitamisega seotud õigused.
Volitatud töötleja, st üksus, kes vastutab isikuandmete ja tehniliste andmete kasutamise eest
(eespool) punktis 3 nimetatud eesmärgil, on Milieu Consulting SRL, Chaussée de Charleroi 112,
1060 Brussels, Belgium.
Volitatud töötleja on määranud töötajad, kes on asutuse sees volitatud haldama eespool punktis
3 nimetatud isikuandmeid ja tehnilisi andmeid.
Volitatud töötleja säilitab Teie andmeid kuni kaks kuud pärast uuringu lõpuleviimist ja kustutab
seejärel uuringu andmebaasi oma arhiivist.
Ei Milieu Consulting SRL ega Euroopa Regioonide Komitee ei edasta isikuandmeid kolmandatele
isikutele, välja arvatud lõpparuandesse lisamiseks valitud teave, sealhulgas asjaomaste asutuste
nimed.

7.

Kas Teie isikuandmed edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile?
Andmete edastamine ei ole kavas.

8.

Kuidas saate oma õigusi kasutada?
Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, parandada ja täiendada ebatäpseid ja mittetäielikke
andmeid, piirata (teatud tingimustel) oma isikuandmete töötlemist, esitada vastuväiteid oma
andmete töötlemisele ja nõuda oma isikuandmete kustutamist (kui neid on töödeldud
ebaseaduslikult).
Asjakohasel juhul on Teil õigus saada oma isikuandmeid, mis Te olete vastutavale töötlejale
esitanud, või nõuda, et vastutav töötleja edastab Teie andmed otse teisele vastutavale töötlejale
(andmete ülekantavus). Samuti on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Päringud saate esitada aadressil Studies-DLW1@cor.europa.eu. Päringule vastatakse
15 tööpäeva jooksul.
Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisega komitees on rikutud Teile
määrusega (EL) 2018/1725
antud
õigusi,
on
Teil
õigus
pöörduda
Euroopa
Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).
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9.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
Komitee säilitab Teie isikuandmeid kaks aastat pärast küsitluse avaldamist.
Kui olete keeldunud sellest, et küsimustiku täitmise järelmeetmena võetakse Teiega ühendust
(vt eespool punkt 3), säilitatakse Teie andmeid kuni kaks kuud pärast uuringu lõppu.
Volitatud töötleja jätab kogutud tehnilistest andmetest hoolikalt välja nimelised viited
üksikisikutele, avaldades üksnes küsitlusega seotud asutuse nime.

10.

Kas kogutud isikuandmeid kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemiseks, sh
profiilianalüüsiks?
Uuringu „Roheline kokkulepe ja kliimamuutused“ käigus kogutud ja töödeldud andmete aluseks
ei ole automatiseeritud otsused ega automatiseeritud profiilianalüüs.

11.

Kas Teie isikuandmeid töödeldakse lisaks mõnel muul eesmärgil kui sellel, milleks need
andmed algselt koguti?
Küsitlusele vastajate nimekirjas sisalduvaid isikuandmeid võib kasutada pärast uuringu
lõpetamist (kahe aasta jooksul pärast uuringu „Roheline kokkulepe ja kliimamuutused“
käivitamist) muudeks järelmeetmeteks, näiteks konverentside, arutelude või ürituste
korraldamisel rohelise kokkuleppe ja kliimamuutuste teemal asjakohaste sidusrühmadena
määratletud kohalike või piirkondlike omavalitsustega.

12.

Kelle poole võite pöörduda küsimuste või kaebustega?
Kui Teil on lisaküsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust vastutava
töötlejaga (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
Te võite alati pöörduda ka
(data.protection@cor.europa.eu)
(edps@edps.europa.eu) poole.

Euroopa Regioonide Komitee andmekaitseametniku
ja/või
Euroopa
Andmekaitseinspektori

_____________
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