Isikuandmete kaitse avaldus:
isikuandmete töötlemine seoses
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse
auhinna konkursiga
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinna konkursiks kogutud isikuandmete
(taotlus, hindamine, üldsusele tutvustamine, auhinna andmine) töötlemiseks kohaldatakse
määrust (EL) nr 2018/1725.
1. Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest?
Isikuandmete töötlemise eest vastutab (vastutava töötlejana) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.
Vastutav talitus:
direktoraat D – teabevahetus ja institutsioonidevahelised suhted
direktor
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101
B-1040 Bruxelles/Brussel
E-post: EESCprize@eesc.europa.eu
2. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk?
Komitee kogub Teie isikuandmed ja töötleb neid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
kodanikusolidaarsuse auhinna saaja valimise ning auhinna üleandmise ja üldsusele tutvustamise
eesmärgil.
3. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
Isikuandmete töötlemine toimub määruse (EL) nr 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti a alusel, kuna see
on vajalik komitee ülesannete täitmiseks.
Teatavaid isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel (määruse (EL) nr 2018/1725 artikli 5 lõike 1
punkt d).
Et tagada vastavus ELi finantsmäärusega (määrus (EL, Euratom) 2018/1046), töödeldakse Teie
isikuandmeid ka määruse (EL) nr 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti b alusel.

4. Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
Töödeldakse järgmiseid isikuandmeid:
 nimi;
 ametinimetus;
 kontaktandmed (kontaktisik, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber, postiaadress,
organisatsioon, päritoluriik, internetiaadress);
 käibemaksukohustuslasena registreerimise number, organisatsiooni registreerimisnumber, passi
number, isikukood;
 kõrvalejätmise ja tingimustele vastavuse kriteeriumidega seotud andmed ja tõendavad
dokumendid;
 kirjalik kinnitus, et kandidaat ei ole üheski finantsmääruses kirjeldatud olukorras, mis põhjustab
konkursist kõrvale jätmist.
Erijuhtudel palutakse kandidaatidel saata komiteele ka järgmised andmed:
 kirjalikku kinnitust tõendavad dokumendid (sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude maksmise
tõendid, karistusregistri väljavõte, tõend kriminaalkaristuste puudumise kohta, isikutunnistuse
või passi number 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.
5. Kes on Teie isikuandmete vastuvõtjad või millised on vastuvõtjate kategooriad?
Eespool kirjeldatud eesmärgil antakse või võidakse anda ligipääs Teie eespool nimetatud andmetele
järgmistele isikutele:
 konkursi menetluse juhtimise eest vastutavad komitee töötajad;
 hindamiskomisjoni liikmed, sh väliseksperdid ja hindajad, kes töötavad komitee nimel
registreeringute hindamise eesmärgil;
 komitee töövõtjad, kes töötavad komitee heaks konkursi juhtimise ja üldsusele tutvustamise
eesmärgil. Juhul kui Te jõuate konkursi lõppvooru, võidakse komitee töövõtjatele, kes peavad
koostama teksti või video auhinna kohta ja/või auhinna ja lõppvooru jõudnud kandidaatide
tutvustamise kohta, anda juurdepääs järgmistele isikuandmetele: lõppvooru jõudnud algatust,
projekti või programmi elluviiva üksuse/isiku nimi ja kontaktandmed; lõppvooru jõudnud
algatuse, projekti või programmi nimi. Juhul kui Teid kutsutakse auhinnatseremooniale,
võidakse lisaks eespool nimetatud andmetele anda töövõtjatele või ettevõtjatele, kes vastutavad
komitee nimel Teie reisi ja majutuse eest, Teie isikutunnistuse/passi number ja/või koopia;
 üldsus. Komiteel on kohustus avaldada teave Euroopa Liidu eelarvest rahastatavate konkursside
võitjate kohta. Seega juhul, kui Te saate komiteelt auhinna, avalikustatakse (nt pressiteadetes,
veebis ja/või sotsiaalmeedias) järgmised isikuandmed: auhinna saanud algatust, projekti või
programmi elluviiva üksuse/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, projekti või programmiga. Komitee võib avalikustada
auhinda mitte saanud kandidaatide (üksuse või isiku) nimed ning nende tegevuse ja selle sisu,
nende elukoha- ja registreerimisriigi ja nende ametliku veebisaidi või avaliku profiili
veebiaadressi. Auhinda mitte saanud kandidaatide muid andmeid võib avalikustada ainult
üksuse või isiku teadval kirjalikul nõusolekul;






vaidluse korral komitee õigustalitus ja pädevad kohtud;
isikud ja asutused, kelle ülesandeks on Euroopa Liidu õiguse alusel järelevalve, auditeerimine
või inspekteerimine (nt siseauditid, finantsmääruse artiklis 93 nimetatud finantsrikkumiste
uurimise eritoimkond, finantsmääruse artiklis 143 osutatud menetlusest kõrvalejätmise
toimkond, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF));
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.

6.

Kas Teie isikuandmeid edastatakse mõnele kolmandale riigile (ELi mittekuuluvale riigile) või
rahvusvahelisele organisatsioonile?
Teie isikuandmeid ei edastata ELi mittekuuluvatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.
7. Kuidas saate oma õigusi kasutada?
Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Teil on õigus paluda oma isikuandmeid
parandada või need kustutada või piirata nende töötlemist.
Asjakohasel juhul on Teil ka õigus väljendada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele. Samuti on
Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Erilist tähelepanu juhitakse andmete kustutamise nõude, andmete töötlemise vaidlustamise ja nõusoleku
tagasivõtmise tagajärgedele, sest need võivad viia konkursi tingimuste muutmiseni ja konkursilt
kõrvaldamiseni.
Päringud esitage aadressil EESCprize@eesc.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 esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu).
8. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
 Konkursi menetlusega seotuid faile, sh isikuandmeid, säilitatakse menetluse eest vastutavas
talituses menetluse lõpuni ning arhiivis vähemalt 5 aastat alates kuupäevast, mil Euroopa
Parlament on andnud heakskiidu selle eelarveaasta eelarve täitmisele, mil auhind välja maksti
(vt finantsmääruse artikkel 75). 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.
 Pärast eespool nimetatud tähtaegade möödumist võidakse võtta isikuandmeid sisaldavatest
konkursifailidest valim, mis saadetakse edasiseks säilitamiseks ELi ajalooarhiividesse.
Valimisse mitte valitud failid hävitatakse.
9.

Kas kogutud isikuandmeid kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemiseks, sh
profiilianalüüsiks?
Komitee ei kasuta Teie isikuandmeid Teie kohta automatiseeritud otsuste tegemiseks. Automatiseeritud
otsused on otsused, mis tehakse inimese osaluseta.

10. Kas Teie isikuandmeid töödeldakse lisaks mõnel muul eesmärgil kui sellel, milleks need
andmed algselt koguti?
Ei. Kui selline vajadus tekib, küsib komitee Teie kirjalikku nõusolekut.

11. Kelle poole võite pöörduda küsimuste või kaebustega?
Kui Teil on lisaküsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust Teie isikuandmete
töötlemise eest vastutava osakonnaga (EESCprize@eesc.europa.eu). Te võite alati pöörduda ka Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametniku (data.protection@eesc.europa.eu) ja/või Euroopa
Andmekaitseinspektori (edps@edps.europa.eu) poole.

