
Kas mul on õigus avaldada vastuseisu mind

käsitlevate andmete töötlemise suhtes?

Teil on õigus mis tahes hetkel avaldada vastuseisu
Teid käsitlevate andmete töötlemise suhtes seadus-

tes kirjas olevatel ja põhjendatud alustel.

Teil on samuti õigus saada vastavasisulist teavet
enne seda, kui Teid käsitlevad andmed esimest
korda kolmandatele isikutele edastatakse, või
enne, kui viimased neid otseturunduse, eesmärgil
kasutavad. Teil on õigus seesuguse avaldamise
või kasutamise suhtes vastuseisu avaldada.

Mida ma saan teha probleemide korral?

· Kõigepealt kasutage kindlasti oma õigusi
ühenduse institutsioonis või asutuses, kes
andmete töötlemise eest vastutab.

· Kui Te ei saa vastust või ei ole rahul, siis võtke
ühendust asjaomase institutsiooni või asutuse
andmekaitseametnikuga (andmekaitseametnike
nimekirja leiate Euroopa andmekaitseinspektori
koduleheküljelt, vt allpool).

· Te võite esitada kaebuse Euroopa andmekaitse-
inspektorile, kes vaatab Teie avalduse läbi ja
võtab kasutusele vajalikud meetmed.

· Euroopa andmekaitseinspektori otsuseid võib
edasi kaevata Euroopa Ühenduste Kohtusse.

Täiendav info

www.edps.eu.int

Euroopa andmekaitseinspektor

ASUKOHT:
Rue Montoyer 63, 6. korrus

B-1047 Bruxelles

POSTIAADRESS: 
Rue Wiertz 60, MO 63

B-1047 Bruxelles

E-POSTI AADRESS: edps@edps.eu.int

Euroopa andmekaitseinspektor
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töötleb isikuandmeid, 
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VÕTMESÕNAD

• Isikuandmed
Igasugune teave otseselt või kaudselt identifit-
seeritud või identifitseeritava isiku kohta,
eelkõige identifitseerimisnumbri abil.
Seesuguseks teabeks võivad osutuda näiteks
nimi, sünnikuupäev, telefoninumber, biomeetri-
lised andmed, meditsiinilised andmed, info
töökoha kohta jms.

• Töötlemine
Iga isikuandmetega tehtav toiming, olenemata
sellest, kas see on automatiseeritud või mitte,
näiteks kogumine, salvestamine, muutmine,
päringu teostamine, avalikustamine jne.

• Vastutav töötleja
Ühenduse institutsioon või asutus (näiteks
komisjon, parlament, nõukogu või agentuur),
peadirektoraat, üksus või mis tahes muu nende
nimel tegutsev organ, kes määrab kindlaks isi-
kuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

TEIE ÕIGUSED

Kas mul on õigus teada, et ühenduse institutsioon

või asutus töötleb minu kohta käivaid andmeid?

Jah. Vastutav töötleja peab esitama andmesubjektidele
kas enne või kohe pärast andmete registreerimist
järgneva teabe:

– vastutava töötleja isikuandmed,
– töötlemise eesmärk,
– isikud, kellele on andmete edastamine lubatav,
– andmesubjektide õigused.

Kas mul on õigus kontrollida minu kohta käivaid

andmeid, mida institutsioonid töötlevad?

Teil on õigus tasuta nõuda vastutavalt töötlejalt:

– juurdepääsu enda isikuandmetele ning teatavale
töötlemise kohta käivale teabele,

– ebatäpsete või puudulike andmete parandamist,

– andmete sulgemist (st paberkujul arhiveerimist,

digitaalsel kujul blokeerimist), kui andmesubjekt
seab kahtluse alla nende õigsuse,

– andmete kustutamist, kui nende töötlemine on
ebaseaduslik,

– kolmandate isikute teavitamist neile avaldatud
Teid käsitlevate andmete kustutamisest, paranda-
misest või sulgemisest.

Määrus (EÜ) nr 45/2001

Määrus (EÜ) nr 45/2001 (EÜT L 8, 12.1.2001)
rakendab Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit
286, tagades ühenduse institutsioonidele ja asutustele
õigusliku raamistiku isikuandmete töötlemiseks.

Euroopa andmekaitseinspektor

on sõltumatu järelevalveasutus, mille ülesandeks on
jälgida ja tagada, et kohaldataks määrust 
(EÜ) nr 45/2001 ning teisi ühenduse õigusakte, mis 
käsitlevad isikuandmete kaitset.
Ta nõustab ühenduse institutsioone ja asutusi ning
andmesubjekte kõikides isikuandmete töötlemisega
seotud küsimustes.

Andmekaitseametnikud

Määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt peavad ühenduse
igas institutsioonis või asutuses olema andmekaitse-
ametnikud. Andmekaitseametnikud tagavad, et kohal-
dataks käesolevat määrust ning et töötlemine ei 
kahjustaks andmesubjektide õigusi ja vabadusi.
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