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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). 

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid 

töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse, kaitstakse ja 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 vastutava töötleja töötlemistoimingut „Euroopa kutsekaardi isiklikud kontod 

ja taotluste menetlemine“ käsitlev teave. 

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse? 

Euroopa kutsekaart on elektrooniline menetlus, mille abil saate täita halduslikud formaalsused 
oma kutsekvalifikatsioonide tunnustamiseks ELi/EMP riigis, kus soovite alaliselt töötada, 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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(vastuvõttev liikmesriik) või täita tingimused selles riigis ajutiseks või episoodiliseks töötamiseks 
kooskõlas direktiiviga 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. 

Vastutav töötleja töötleb Teie isikuandmeid, et saaksite taotleda Euroopa kutsekaarti Euroopa 

kutsekaardi veebipõhise vahendi abil. Euroopa kutsekaardi taotlemiseks peate kõigepealt looma 

Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EULogin konto. Teie EULogini konto annab turvalise 

juurdepääsu Euroopa kutsekaardi kontole, kus saate esitada oma isiku- ja kontaktandmeid ning 

hallata Euroopa kutsekaardi taotlusi. EULogini isikuandmete kaitse põhimõtted on saadaval 

järgmisel aadressil: https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Kui esitate Euroopa kutsekaardi taotluse, siis kantakse taotlus koos Teie isikuandmetega üle 

siseturu infosüsteemi (IMI), et asjaomane pädev asutus saaks seda töödelda. Taotlus kantakse 

kõigepealt üle Teie päritoluriigi kindlaksmääratud asutusele. Olles kontrollinud Teie taotlust, 

saadab päritoluriigi asutus selle vastuvõtvas riigis kindlaksmääratud asutusele. Kui päritoluriigi 

kindlaksmääratud asutus leiab Teie taotluse andmete põhjal, et seda peaks IMIs käsitlema muu 

päritoluriigi asutus, saadab ta taotluse vastavalt edasi. 

Teie isikuandmete töötlemist IMI süsteemis reguleerib IMI määrus ja sellega seotud 

registrikanne DPR-EC-00373. 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks. 

Teie isikuandmeid säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites. 

3. Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Euroopa kutsekaardi kontekstis andmete töötlemise õiguslik alus on sätestatud:  

 direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta)1 artikli 4b lõikes 1 ja 

artiklis 4e; 

 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/983 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2005/36/EÜ kohase Euroopa kutsekaardi väljastamise menetluse ja hoiatusmehhanismi 

kohaldamise kohta)2 artiklis 3; 

 määruse (EL) nr 1024/2012 (edaspidi „IMI määrus“) lisa punktis 2. 

Lisaks sellele annate veebipõhise vahendi kaudu Euroopa kutsekaardi taotluse esitamisel oma 

otsese nõusoleku IMIs oma isikuandmete töötlemiseks. 

Isikuandmete töötlemine Euroopa kutsekaardi menetluse käigus on seega vajalik ja seaduslik 

määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktide b ja d alusel. 

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse? 

Vastutav töötleja töötleb Teie esitatud järgmisi isikuandmeid (* tähistab mittekohustuslikke 

andmeid): 

 eesnimi, perekonnanimi, sünnijärgne perekonnanimi*, sünniaeg, sünnikoht, rahvus; 

 isikut tõendava dokumendi andmed (näiteks isikutunnistuse või passi number, 
kehtivusaja lõpp*); 

 kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress*, elukohariik, 
automaatsete e-kirjade jaoks eelistatav keel, räägitavad keeled*); 

                                                 
1 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22. 

2 ELT L 159, 25.6.2015, lk 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=ET
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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 konkreetse Euroopa kutsekaardi taotluse jaoks vajalik teave. Direktiivi 2005/36/EÜ 
artikli 7 lõike 2 kohase teenuste ajutise osutamisega seotud nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad vastuvõtva riigi asutused nõuda andmeid kindlustuskaitse 
kohta või keeleoskust kinnitavat tõendit*; 

 tõendavad dokumendid, mida liikmesriik võib nõuda direktiivi 2005/36/EÜ või 
rakendusmääruse (EL) 2015/983 kohaselt. 

Lisaks sellele teabele võivad IMIs Euroopa kutsekaardi taotlust käsitlevad pädevad asutused 
lisada Teie taotlusele isikuandmeid järgmises vormis: 

 nõutavad tõendavad dokumendid, mida nad saavad ise väljastada; 

 selliste distsiplinaarmeetmete/kriminaalkaristustega seotud teave, millel on tagajärjed 
asjaomasel kutsealal tegutsemisele, näiteks selle keelamine või piiramine (kooskõlas 
direktiivi 2005/36/EÜ artikliga 4e ja määruse (EL) 2016/679 artikliga 10) – asjaomane 
kutseala, otsuse teinud riiklik asutus, riik, kus otsus tehti, distsiplinaarmeetme või 
kriminaalkaristuse kirjeldus/kehtivusaeg (ajutine/alaline). 

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse? 

Andmeid säilitatakse seni, kuni taotlete oma Euroopa kutsekaardi kasutajakonto eemaldamist. 

Saate seda teha igal ajal Euroopa kutsekaardi kontol oleva nupu „Minu konto“ kaudu. 

Kui Te ei ole esitanud ühtegi taotlust, eemaldatakse kõik Teie andmed kohe. 

Kui olete juba IMI taotlusi esitanud, tähistatakse taotlused ja väljastatud Euroopa kutsekaardi 

tunnistused kui „tühistatud“ ning seotud asutustele antakse sellest teada. Teie andmed jäävad 

IMIs nähtavaks kuueks kuuks pärast seda, kui asutused on IMIs konto eemaldamise taotluse 

kinnitanud. Enne andmete lõplikku eemaldamist (kooskõlas IMI määrusega) jäävad andmed 

süsteemi alles veel 30 kuuks, kuid neile ei ole IMI liidese kaudu juurdepääsu. 

Anonüümseid Euroopa kutsekaardi taotluste andmeid hoitakse ka edaspidi IMIs statistilistel 

eesmärkidel. 

Euroopa kutsekaardi konto eemaldamisel ei ole mõju Teie EULogini kontole. 

Pärast Euroopa kutsekaardi konto eemaldamist saate eemaldada oma EULogini konto EULogini 

avalehel oleva lingi „Minu konto” kaudu. 

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse? 

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

üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud 

tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa 

Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta. 

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike meetmetega. 

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/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Lisaks peab iga IMI kasutaja rakendama korralduslikke turvameetmeid, mida kohaldatakse 

isikuandmete töötlemise suhtes kooskõlas riiklike õigusaktidega, nagu on selgitatud 

registrikandes DPR-EC-00373. 

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

Ainult Teil on juurdepääs Euroopa kutsekaardi kontole, mis on privaatne ja mida turvatakse Teie 

EULogini kasutajanime ja salasõnaga. Kui Teil tekib Euroopa kutsekaardi kontoga tehniline/IT 

probleem, siis võite võtta abi saamiseks ühendust oma riikliku tugikeskusega.  

Kui esitate Euroopa kutsekaardi taotluse, edastatakse see (sealhulgas Teie isikuandmed) IMI 

vahendusel Teie päritoluriigis kindlaksmääratud asutusele (vt sellega seotud isikuandmete 

töötlemise registrikanne DPR-EC-00373).. Olles kontrollinud Teie taotlust, saadab päritoluriigi 

asutus selle vastuvõtvas riigis kindlaksmääratud asutusele. Kui kindlaksmääratud asutus leiab 

Teie taotluse andmete põhjal, et seda peaks käsitlema muu IMI asutus, saadab ta taotluse 

vastavalt edasi. 

Liikmesriigid määravad asutused kindlaks kooskõlas direktiivi 2005/36/EÜ artikli 4a lõikega 6. 

Ainult otseselt taotluse käsitlemisega seotud asutustel on juurdepääs Teie IMI andmetele. Kuigi 

andmeid hoitakse Euroopa Komisjoni serverites, ei ole komisjonil neile juurdepääsu. 

Me ei edasta kogutud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega nõutud 

ulatuses ja eesmärgil. 

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada? 

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohase andmesubjektina 

konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui Teie 

isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Teatavatel tingimustel on Teil õigus oma 

isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, esitada vastuväide nende töötlemise suhtes 

ning samuti õigus andmete ülekandmisele. 

Teil on õigus esitada määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti b kohase seaduslikult 

toimuva isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid Teie konkreetse olukorraga seotud 

põhjustel. 

Olete andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks vastutavale töötlejale asjaomaseks 

töötlemistoiminguks. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teavitades vastutavat töötlejat, 

nagu on selgitatud punktis 5. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud 

töötlemise seaduslikkust. 

Teil on juurdepääs oma andmetele otse Euroopa kutsekaardi kasutajakonto kaudu. Saate 

andmeid oma Euroopa kutsekaardi konto kaudu muuta, kuni olete esitanud esimese Euroopa 

kutsekaardi taotluse. Pärast taotluse esitamist saate muuta ainult oma kontaktandmeid. Saate 

paluda isikuandmete muutmist Teie taotlust käsitlevatelt asutustelt. Selleks kasutage 

funktsiooni „Taotle uuendamist“. 

Teavet isikuandmete kõrvaldamise kohta vt punktist 5 eespool. 

Kui Teil tekib seoses oma isikuandmetega vaidlus, võtke ühendust vastutava töötlejaga või 

konflikti korral Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikuga või Euroopa 

Andmekaitseinspektoriga. Kontaktandmed on esitatud punktis 9. 

9. Kontaktandmed 

Vastutav töötleja 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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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 võtta ühendust 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 võtta ühendust 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. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

