ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE SEOSES
KODANIKUÜHISKONNA AUHINNA KONKURSIGA

1. Kontekst ja vastutav töötleja
Kuna Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kogub ja töötleb isikuandmeid, kohaldatakse
komiteele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ)
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja
asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.
Vastutus andmete töötlemise eest on vastutaval töötajal:
Peter Lindvald Nielsen
Suhte- ja teabekorralduse osakonna juhataja
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Rue Belliard / Belliardstraat 99–101, B-1040, Bruxelles/Brussel
E-post: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Milliseid isikuandmeid me kogume, mis eesmärgil, millisel õiguslikul alusel ja milliste
tehniliste vahenditega?
Isikuandmete liigid
Kogutud ja töödeldud isikuandmed käivad kandidaati kohta. Andmed võivad hõlmata
järgmist:
• nimi;
• ametinimetus;
• kontaktandmed (kontaktisik, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber, postiaadress,
organisatsioon, päritoluriik, internetiaadress);
• käibemaksukohustuslasena
registreerimise
number,
organisatsiooni
registreerimisnumber, passi number, isikukood;
• teave tingimustele vastavuse kriteeriumide hindamiseks;
• kirjalik kinnitus, et kandidaat ei ole üheski finantsmääruses kirjeldatud olukorras, mis
põhjustab konkursist kõrvale jätmist.
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Komitee taotlusel võidakse erijuhtudel paluda kandidaatidel saata komiteele järgmised
andmed, mida komitee kogub ja töötleb:
• kirjalikku kinnitust tõendavad dokumendid (sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude
maksmise tõendid, karistusregistri väljavõte, tõend kriminaalkaristuste puudumise
kohta jne);
• juriidilise isiku andmed ja tõendavad dokumendid;
• pangakonto andmed (IBAN ja BIC), pangakonto väljavõte;
• fotod ja/või videod, mis illustreerivad auhinnale kandideerivat algatust, projekti või
programmi.
Eesmärk
Kui asjaomane talitus on Teie registreeringu vastu võtnud, kogub komitee Teie isikuandmed
ja töötleb neid, et juhtida ja hallata konkursi menetlust.
Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise toimingute õiguslikud alused on järgmised:
• määruse nr 45/2001 artikli 5 punkt a: „töötlemine on Euroopa ühenduste
asutamislepingute või nende alusel vastuvõetud muude õigusaktide kohaselt vajalik
üldistes huvides oleva ülesande täitmiseks või vajalik andmeid saavale ühenduse
institutsioonile või asutusele või kolmandale isikule talle antud ametlike volituste
seaduslikuks teostamiseks“;
• määruse 45/2001 artikli 5 punkt d: „andmesubjekt on selleks andnud ühemõttelise
nõusoleku“.
Tehnilised vahendid
Te esitate oma isikuandmed konkursile registreerimisel.
Teave kogutakse failidena, mida hoitakse isoleeritud turvalises süsteemis. Komitee töötajad
töötlevad teavet vastutava töötleja vastutusel.
3. Kellel on ligipääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?
Eespool kirjeldatud eesmärgil antakse või võidakse anda ligipääs Teie andmetele järgmistele
isikutele:
• konkursi menetluse juhtimise eest vastutavad komitee töötajad;
• registreeringute hindajad;
• üldsus. Komiteel on kohustus avaldada teave Euroopa Liidu eelarvest rahastatavate
konkursside võitjate kohta. Seega juhul, kui Te saate komiteelt auhinna, avalikustatakse
(nt veebis ja/või sotsiaalmeedias) järgmised isikuandmed: auhinna saanud algatust,
projekti või programmi elluviiva organisatsiooni/isiku nimi ja kontaktandmed;
algatuse, projekti või programmi nimi; antud auhinna suurus. Lisaks avalikustatakse ka
fotod ja videod, mis on seotud auhinna saamisega ning auhinna saanud algatuse,
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projekti või programmiga. Konkursi reeglite kohaselt võib komitee avalikustada
auhinda mitte saanud kandidaatide (organisatsiooni või isiku) nimed ja nende tegevuse.
Auhinda mitte saanud kandidaatide muid andmeid võib avalikustada ainult
organisatsiooni või isiku teadval kirjalikul nõusolekul;
• ELi finantshuvide kaitse eesmärgil võidakse Teie isikuandmeid edastada siseauditi
talitustele, Euroopa Kontrollikojale või Euroopa Pettustevastasele Ametile ning
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja ELi asutuste eelarvevahendite käsutajatele.
4. Kuidas me kaitseme Teie andmeid?
Kogutud isikuandmed ja kõik seotud teave salvestatakse komitee ruumides ja serverites.
Ainult komitee pädevatel töötajatel on ligipääs neile ruumidele ja serveritele.
5. Kuidas saate oma andmeid kontrollida, muuta või kustutada?
Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, parandada ja täiendada ebatäpseid ja
mittetäielikke andmeid, blokeerida (teatud tingimustel) oma isikuandmete töötlemine, esitada
vastuväiteid oma andmete töötlemisele ja nõuda oma isikuandmete kustutamist (kui neid on
töödeldud ebaseaduslikult). Päringud võite suunata vastutavale töötlejale. Päringule
vastatakse 15 tööpäeva jooksul.
Erilist tähelepanu juhitakse kustutamise nõude tagajärgedele, sest see võib viia konkursi
tingimuste muutmiseni ja konkursilt kõrvaldamiseni.
6. Kui kaua me säilitame Teie isikuandmeid?
Teie isikuandmed säilitatakse järgmiselt:
• konkursi menetlusega seotuid faile, sh isikuandmeid, säilitatakse menetluse eest
vastutavas talituses konkursi lõpuni ning arhiivis 10 aastat pärast auhinna andmist;
auhinda mitte saanud kandidaatide andmeid säilitatakse ainult 5 aastat pärast auhinna
andmist;
• võimaliku auditi, haldus- ja kohtuliku uurimise lõpuni, kui mõni neist algas enne
eelnimetud perioodi lõppu.
7. Kontaktandmed
Kui Teil on lisaküsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust vastutava
töötlejaga (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
8. Kaebuste lahendamine
Te võite igal ajal pöörduda ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametniku
(data.protection@eesc.europa.eu)
ja/või
Euroopa
andmekaitseinspektori
(edps@edps.europa.eu) poole.
_____________
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