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Järgnev teave põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse 
(EL) 2018/1725 artiklitel 15 ja 16. 

1) Kes teie isikuandmeid töötleb? 

Vastutav töötleja1 on Euroopa Parlament. Isikuandmete töötlemise eest vastutab noortetöö 
üksus, mida esindab üksuse juhataja. Vastutavale töötlejale sõnumi saatmiseks kasutage 
palun e-posti aadressi youth@europarl.europa.eu. 

2) Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? 

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et vastata teie päringutele.  

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 24 on sätestatud, et „[i]ga liidu kodanik võib kirjutada 
ükskõik millisele käesolevas artiklis või Euroopa Liidu lepingu artiklis 13 osutatud 
institutsioonile või organile ühes nimetatud lepingu artikli 55 lõikes 1 ettenähtud keeltest ja 
saada vastuse samas keeles“. 

3) Milliseid isikuandmeid me töötleme? 

 
Töötleme e-posti aadressi, mille valite meiega suhtlemiseks, et saaksime vastata teie päringutele. Vaikimisi ei 
ole muid isikuandmeid peale e-posti vaja, kuid kui edastate meiega suheldes täiendavaid 
isikuandmeid, töötleb meeskond ka neid. 

 
 
 
 
 

1 Vastutav töötleja on avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutavat töötlejat esindab üksuse juht. 



4) Kuidas teie isikuandmeid töödeldakse? 

Selleks et anda parim vastus, analüüsib meeskond teie päringu sisu. Vajaduse korral võidakse 
konsulteerida institutsiooni muude teenistustega. Teie e-posti aadressi töödeldakse päringule 
vastamiseks. 

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 

Isikuandmeid säilitatakse üksuse e-posti arhiivis e-kirjade säilitamise standardaja, st kolme kuu 
jooksul nende saamise kuupäevast. Seejärel kustutakse isikuandmed automaatselt. Üksus 
säilitab isikuandmeid selle aja jooksul, et menetleda päringuid. 

5) Kes on isikuandmete vastuvõtjad? 

Selleks et teie päringule tõhusalt reageerida, võidakse see edastada vastamiseks või 
konsulteerimiseks mõnele muule Euroopa Parlamendi teenistusele, teabekeskusele Europe 
Direct või mõnele muule Euroopa Liidu asjaomasele teenistusele. 

6) Kas isikuandmeid jagatakse ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooniga? 

Ei. Isikuandmeid ei jagata ELi mittekuuluva riigi ega rahvusvahelise organisatsiooniga. 

7) Kas teid mõjutada võivate otsuste tegemiseks kasutatakse automatiseeritud 
protsesse2 ja/või profiilianalüüsi3? 

Ei. 

8) Kui isikuandmed ei ole saadud teie käest, siis milline on nende allikas? 

Ei kohaldata. 

9) Millised on teie õigused? 

• Õigus oma isikuandmetega tutvuda, 
• õigus nõuda oma isikuandmete parandamist ja asjakohasel juhul 

o õigus oma isikuandmete kustutamisele, 
o õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, 
o õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, 

• õigus isikuandmed üle kanda, 
• õigus pöörduda Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole aadressil 

data-protection@europarl.europa.eu, 
• õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile aadressil 

edps@edps.europa.eu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Otsuse tegemine ainult automatiseeritult ilma inimsekkumiseta. 

3 Profiilianalüüsidega analüüsitakse inimese isiksust, käitumist, huvisid ja harjumusi, et teha tema kohta prognoose  
või otsuseid. Seda kasutatakse selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud 
andmesubjekti töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, 
asukoha või liikumistega, jne. 
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