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1. Sissejuhatus 

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. 

Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 

2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 

töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning 

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001). 

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid 

töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse 

ning millised on Teie õigused oma isikuandmete suhtes. Avaldus sisaldab ka selle vastutava 

töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti 

andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid. 

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb vastutava töötleja tehtavat töötlemistoimingut „Siseturu 

infosüsteem“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse? 

Siseturu infosüsteemi (edaspidi „IMI“) eesmärk on täiustada ühtse turu toimimist, hõlbustades 

liikmesriikide vahelist halduskoostööd ja vastastikust abistamist. IMI võimaldab seda, andes 

usaldusväärse vahendi turvaliseks teabe (sh teatavate isikuandmete) vahetamiseks EMP 

liikmesriikide ametiasutuste vahel, ning kui see on ette nähtud kohaldatavate liidu 

õigusaktidega, siis ka komisjoni, liidu organite, asutuste ja ametite vahel. IMI toimib määruse 

(EL) 1024/2012 (IMI määrus) alusel ning seda võib kasutada halduskoostööks IMI määruse lisas 

loetletud valdkondades ja katseprojektideks (IMI määruse artikkel 4). Teabevahetus toimub 

struktureeritult, järgides eelnevalt kindlaks määratud menetlusi ja töövooge ning kasutades 

enamikul juhtudel eeltõlgitud küsimusi. 

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses käsitletakse seda osa IMI-st, mille eest vastutab 

komisjon (vastutav töötleja), st: 

a) IMI jaoks tarkvara ja infotehnoloogia taristu turvalisuse, kättesaadavuse, hooldamise ja 

arendamise tagamine; 

b) isikuandmete kogumine ning komisjoni, liidu organite ja asutuste ning riiklike IMI 

koordinaatorite kasutajate registreerimine, samuti kõigi IMI kasutajate isikuandmete 

säilitamine ja kustutamine; 

c) teabevahetuse subjektiks olevate isikute isikuandmete säilitamine, blokeerimine, 

kustutamine ja (teatavatel erijuhtudel pädevate asutuste taotlusel) nende kohta 

väljavõtte tegemine, kuid mitte nende kogumine ja nende vaatamine. 

Seega ei käsitle käesolev avaldus liikmesriikide poolt vastavalt IMI määruse artikli 7 lõikele 3 

tehtavaid andmetöötlustoiminguid. 

Komisjon töötleb ja kaitseb IMI-s sisalduvaid isikuandmeid vastavalt IMI määruse peatükkides 

II–V kirjeldatule. 

Töötlemise eesmärk: 

I. Tõhusaks koostööks liikmesriikidega IMI haldamisel vajab komisjon juurdepääsu IMI 

kasutajate kontaktandmetele. Komisjon võib neid kontaktandmeid töödelda IMI 

määrusega kooskõlas olevatel eesmärkidel, muu hulgas selleks, et jälgida süsteemi 

kasutamist IMI koordinaatorite ja komisjoni poolt, teavitamist, koolitust ja teadlikkuse 

suurendamise algatusi ning et koguda teavet siseturul tehtava halduskoostöö või 

vastastikuse abistamise kohta. 

II. Liikmesriigi asutuste vahelise teabevahetuse subjektide isikuandmete ajutise säilitamise 

korral on IMI-s andmete töötlemise eesmärk toetada siseturu valdkonnas tehtavat 

liikmesriikide pädevate asutuste vahelist halduskoostööd ELi õigusaktide alusel, mis on 

loetletud IMI määruse lisas või mille suhtes viiakse ellu IMI määruse artikli 4 kohast 

katseprojekti. 

Andmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemiseks ega 

otseturunduseks. 

3. Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Töötleme Teie isikuandmeid, et täita vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 

2012. aasta määruse (EL) nr 1024/2012 (mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:ET:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:ET:PDF
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halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ) („IMI 

määrus“) artiklitele 3, 4 ja 8 ning lisale vastutava töötleja õiguslikult siduvat kohustust (määruse 

(EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt b). 

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse? 

Töötlemise huvides töötleb komisjon järgmist liiki isikuandmeid: 

 IMI kasutaja kontaktandmed: nimi, töökoha telefoni-ja faksinumber, organisatsiooni 

nimi ning e-posti aadress. Saame kontaktandmed andmesubjektilt või tema 

organisatsioonilt. 

 teabevahetuse subjektiks olevate isikute isikuandmed: andmeliigid määratakse kindlaks 

kohaldatavate siseturgu käsitlevate ELi õigusaktide alusel. Komisjonil ei ole vaja 

juurdepääsu komisjoni serverites säilitatavatele andmetele, välja arvatud juhul, kui see 

on nõutav lisas loetletud liidu õigusakti sättega või kui nende suhtes kohaldatakse IMI 

määruse artikli 4 kohast katseprojekti. 

 

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse? 

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. 

I. IMI kasutajate (pädevate asutuste töötajate) isikuandmeid säilitatakse seni, kuni kõnealused 

isikud on IMI kasutajad. Kui füüsiline isik ei ole enam IMI kasutaja, blokeeritakse (st muudetakse 

need tehniliste vahendite abil IMI tavalise liidese kaudu kättesaamatuks) tema isikuandmed 

kolmeks aastaks. Kõnealuseid andmeid võib töödelda üksnes selleks, et tõendada teabe 

vahetamist, ning need kustutatakse kolme aasta möödudes. 

II. Teabevahetuse subjektiks olevate isikute isikuandmeid säilitatakse vastavalt asjaomases liidu 

õigusaktis sätestatud õigusnormidele. Kui säilitamistähtaegu ei ole liidu õigusaktis kindlaks 

määratud, blokeeritakse isikuandmed kuue kuu möödumisel halduskoostöömenetluse 

ametlikust lõpetamistest. Blokeeritud andmed ei ole IMI kasutajatele kättesaadavad ja 

kustutatakse automaatselt pärast seda, kui halduskoostöömenetluse ametlikust lõpetamisest on 

möödunud kolm aastat. Statistilistel eesmärkidel säilitatakse IMI-s anonüümne teave menetluse 

kohta. 

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse? 

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, 

üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. 

Komisjon tagab, et IMI järgib kõiki komisjoni IT-süsteemide suhtes kohaldatavaid nõudeid, mis 

on sätestatud komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsuses (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa 

Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta. 

Teie isikuandmete kaitseks rakendab komisjon mitut tehnilist ja korralduslikku meedet. 

Tehnilised meetmed käsitlevad võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning 

andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja 

töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse 

juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada 

kõnealuse andmetöötlustoimingu elluviimiseks. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
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Lisaks peab iga IMI kasutaja rakendama korralduslikke turvameetmeid, mida kohaldatakse 

isikuandmete töötlemise suhtes kooskõlas siseriiklike õigusaktidega. Eelkõige tuleb kohaldada 

nõuetekohaseid turvameetmeid nende isikuandmete suhtes, mis võetakse IMI-st ja mida 

töödeldakse väljaspool seda (nt trükitud aruanne või mõnel muul viisil väljaspool IMI talletatud 

dokument). 

7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse? 

Teie isikuandmed IMI kasutajana on kättesaadavad komisjoni töötajatele, kes vastutavad selle 

andmetöötlustoimingu eest, ja liikmesriikide volitatud töötajatele üksnes teadmisvajaduse 

põhimõtte kohaselt. Sellised töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka 

täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest. 

Komisjon pakub IMI-le tarkvara ja infotehnoloogia taristut ning haldab seda, tagab IMI 

turvalisuse, juhib riiklike IMI koordinaatorite võrgustiku tööd ning osaleb IMI kasutajate 

koolitamisel ja tehnilisel toetamisel. Komisjonil on juurdepääs üksnes sellistele isikuandmetele, 

mis on rangelt vajalikud IMI määruses sätestatud ülesannete täitmiseks. 

Komisjoni IMI meeskonnal on juurdepääs IMI kasutajate isikuandmetele IMI määruse artiklis 15 

sätestatud ulatuses. 

Komisjoni töötajatel ei ole juurdepääsu teabevahetuse subjekti (andmevahetussubjekti) 

isikuandmetele, välja arvatud juhul, kui mõnes IMI toetatavas õigusaktis on komisjonile ette 

nähtud vastav roll. Tehnilistel põhjustel võib aga osutuda vajalikuks andmesubjekti 

isikuandmete töötlemine komisjoni IMI meeskonna liikmete poolt selleks, et 

 pädeva asutuse taotlusel saada kätte sellised isikuandmed, mis on suletud ning mille 

puhul andmesubjekt on kasutanud õigust oma andmetele juurde pääseda, neid 

parandada või need kustutada; 

 kustutada isikuandmed IMI-st enne tavapärase säilitamistähtaja lõppemist. Seda 

tehakse juhtumipõhiselt ja konkreetses halduskoostöömenetluses osaleva pädeva 

asutuse selgesõnalisel taotlusel ning tingimusel, et asjaomane isik on andnud oma 

nõusoleku. 

IMI-s sisalduvaid andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud õigusaktidega 

nõutud ulatuses ja eesmärgil. 

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada? 

IMI kasutaja või teabevahetuse andmesubjektina on Teil määruse (EL) 2018/1725 artiklite 14–25 

alusel konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või 

kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Teatavatel juhtudel on Teil ka õigus andmete 

töötlemine vaidlustada ja lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda. 

I. IMI kasutajana saate kasutada oma õigusi, kui võtate ühendust komisjoniga või konflikti 

korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa 

Andmekaitseinspektori poole. Kontaktandmed on esitatud allpool punktist 9. 

Kõiki isikuandmetele juurdepääsu taotlusi menetletakse ühe kuu jooksul. Kõik muud 

eespool nimetatud taotlused vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul. 

II. Kui arvate, et olete IMI-s toimuva andmevahetuse subjektiks ning soovite saada oma 

isikuandmetele juurdepääsu või taotleda nende kustutamist või muutmist, võite 
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ühendust võtta ametiasutuse või kutseorganisatsiooniga, kellega olite ühenduses, või 

mis tahes muu IMI kasutajaga, kes oli Teid puudutava halduskoostöömenetlusega 

seotud. 

Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, võite kas ühendust võtta mõne teise menetlusse 

kaasatud IMI kasutajaga või esitada kaebuse oma riiklikule andmekaitseasutusele. 

Andmekaitseasutuste nimekirja leiate järgmiselt aadressilt: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Pange tähele, et mõnel juhul võivad riiklikud või ELi õigusaktid sisaldada isikuandmetele 

juurdepääsu, nende parandamise või kustutamise õigust käsitlevaid erandeid. 

Kui soovite kasutada oma õigusi mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage taotluses 

nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule). 

9. Kontaktandmed 

Vastutav töötleja 

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi, esitada märkusi, tõstatada 

küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja 

kasutamisega, võite ühendust võtta vastutava töötlejaga aadressil: 

European Commission, Directorate - General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 

and SMEs, DG GROW Unit E.4 – Promoting compliance – e-post: GROW-IMI@ec.europa.eu.  

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik 

Kui Teil on vastutava töötlejaga eriarvamusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 

2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu). 

Euroopa Andmekaitseinspektor 

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu või 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en), kui leiate, et 

vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad 

määrusest (EL) 2018/1725. 

10. Kust leida lisateavet? 

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit komisjoni toimingutest isikuandmete töötlemisel, 

mis on dokumenteeritud ja talle teatavaks tehtud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: 

http://ec.europa.eu/dpo-register. 

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku 

registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00373. 
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