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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). 

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid 

töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse 

ning millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes. See sisaldab ka selle vastutava töötleja 

kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti 

andmekaitseametniku ja Euroopa andmekaitseinspektori kontaktandmeid. 

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb vastutava töötleja tehtavat töötlemistoimingut „ELi 

rahastamise ühtne kontaktpunkt“. 

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse? 

Välistöövõtja toel kogub ja kasutab vastutav töötleja Teie ettevõtte kontaktandmeid (sealhulgas 

teatavad isikuandmed) ja avaldab need avalikul veebisaidil access2finance.eu. Eesmärk on 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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aidata ettevõtjatel võtta ühendust ELi finantsvahendajatega, et taotleda ELi toetatavat 

rahastamist. 

Veebisait võib nõusoleku alusel koguda Teie isikuandmeid küpsiste kaudu 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm]. 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks. 

3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Töötleme Teie isikuandmeid, sest 

– töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks (määruse (EL) 
2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt b), eelkõige ELi finantsmääruse (EL, Euratom) 201/1046 
artiklite 63 ja 154 kohaselt, millega nõutakse liidu tegevuse ja liidu vahendite rakendamiseks 
volitatud üksuste nähtavuse tagamist, või 

– olete andnud oma kontaktandmete avaldamise eesmärgil nõusoleku oma isikuandmete 
töötlemiseks ja seda nõusolekut selgelt kinnitanud, allkirjastades selleks nõusoleku vormi. Saate 
oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui saadate vastavasisulise kirja aadressil GROW-
C1@ec.europa.eu. 

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse? 

Töötlemise huvides kogub vastutav töötleja välise töövõtja abiga Teie asutuse avalikult 
veebisaidilt Teie ettevõtte kontaktandmeid Teie asutuse logoga ning töötleb järgmist liiki 
isikuandmeid: 

 e-posti aadress ja telefoninumber, mis mõnel juhul viitavad konkreetsele füüsilisele 
isikule. 

 
5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse? 

Vastutav töötleja säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja eespool nimetatud 
eesmärgi täitmiseks. Allpool on esitatud kõigi töödeldavate isikuandmete eri kategooriate 
säilitamise üksikasjad. 

Finantsvahendajate kontaktandmeid töödeldakse ELi rahastamisvahendist toetatava 
finantstoote kättesaadavuse või investeerimisperioodi algusest lõpuni. Komisjoni toimikute 
säilitustähtaegade loetelu SEC(2012)713 kohaselt on andmete säilitamise aeg programmide, 
rahastamisvahendite ja katseprojektide kaudse tsentraliseeritud eelarve täitmise korral 10 
aastat. Ajakohastame või kustutame isikuandmeid, kui need ei ole enam täpsed, eelkõige juhul, 
kui kontaktisik muutub või võtab nõusoleku tagasi. 

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse? 

Kõiki elektroonilises vormis isikuandmeid (ELi finantsvahendajate kontaktandmed) hoitakse kas 

Euroopa Komisjoni või tema töövõtjate serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt 

komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja 

infosüsteemide turvalisuse kohta. 

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete 

töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse 

üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) ülevõtmisest ELi liikmesriikides. 

Komisjon tagab isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike meetmetega. 

Tehniliste meetmetega tagatakse võrguturvalisuse kaitse ja välditakse andmekao, andmete 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32016R0679
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muutmise või andmetele loata juurdepääsu ohtu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate 

andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse näiteks juurdepääs 

isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on asjaomase töötlemistoimingu eesmärgil 

seaduslik vajadus nendega tutvuda. 

 

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

Teie isikuandmetele on juurdepääs komisjoni töötajatel, kes vastutavad andmete töötlemise 

eest, ja nendel volitatud töötajatel, kellel on vaja nendega tutvuda. Asjaomased töötajad 

peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest 

konfidentsiaalsuskokkulepetest. 

Juurdepääsu isikuandmetele jagatakse välistöövõtjaga, kes abistab Euroopa Komisjoni Teie 

isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avaldamisel veebisaidil access2finance.eu. 

Kontaktandmed avaldatakse Teie nõusolekul veebisaidil, et ettevõtjad, kes taotlevad ELi 

toetatavat rahastamist, saaksid Teiega ühendust võtta. 

Küpsised 

 

Küpsised on lühitekstifailid, mille veebisait salvestab kasutaja seadmesse (nt arvutisse, 

tahvelarvutisse või telefoni). Küpsiseid kasutatakse veebisaidi tehniliseks toimimiseks 

(funktsionaalsed küpsised) või statistika kogumiseks (analüütilised küpsised). 

Teie seadmel sel eesmärgil komisjoni poolt kasutatavad küpsised on hõlmatud 

komisjoni küpsiste põhimõtetega, mis on kättesaadavad siin: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_et.htm. 

Kui külastate veebisaiti [www.access2finance.eu], säilitame veebilehitseja külastuse 

ajalugu maksimaalselt 13 kuud. Seejärel asjaomane teave kustutatakse. Andmete 

kogumine, koondamine ja anonüümseks muutmine toimub Euroopa Komisjoni 

andmekeskuses asjakohaste turvameetmete abil. 

Küpsised salvestab Europa Analytics, mis on veebianalüüsi teenus, mille abil 

mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja 

tõhusust. Lisateave on kättesaadav töötlemisprotokollis DPR-EC-00685 (Europa 

Analytics). 

Küpsiste lubamine ei ole veebisaidi toimimiseks tingimata vajalik, kuid muudab sirvimise 

mugavamaks. Võite sellised küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei 

pruugi kõik veebisaidi funktsioonid õigesti toimida. 

Küpsiste abil kogutud andmeid ei kasutata andmesubjekti isiku kindlakstegemiseks ning 

andmed on täielikult komisjoni kontrolli all. Neid küpsiseid kasutatakse ainult 

siinkirjeldatud eesmärkidel. 

Kui soovite oma isikuandmed anonüümseks muudetud koondstatistikast välja jätta, 

saate seda teha meie küpsiste lehel. Küpsiseid saab vastavalt oma soovile kontrollida 

ja/või kustutada. 

Juhime tähelepanu asjaolule, et vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 lõikele 13 ei käsitata 

vastuvõtjatena avaliku sektori asutusi (nt kontrollikoda, Euroopa Kohus), kes võivad saada 

isikuandmeid konkreetse uurimise raames kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega. Kõnealused 
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avaliku sektori asutused töötlevad neid andmeid edasiselt kooskõlas kohaldatavate 

andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele. 

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega nõutud 

ulatuses ja eesmärgil. 

8. Millised on Teie õigused ja kuidas saate neid kasutada? 

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt on Teil andmesubjektina 

konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada 

ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Teatavatel juhtudel on Teil ka õigus andmete 

töötlemine vaidlustada ja lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda. 

Teil on õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a 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 sellest kirjalikult 

vastutavat töötlejat aadressil GROW-C1@ec.europa.eu. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta 

enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. 

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või vaidluse korral 

andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori 

poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9. 

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses ühe või mitme konkreetse töötlemistoiminguga, esitage 

palun oma taotluses nende kirjeldus (st registriviide või -viited vastavalt punktis 10 osutatule). 

Kõiki isikuandmetele juurdepääsu taotlusi menetletakse ühe kuu jooksul. Kõik muud eespool 
nimetatud taotlused vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul. 

9. Kontaktandmed 

– Vastutav töötleja 

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, 

tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja 

kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga (Euroopa Komisjoni üksus DG GROW 

C1 – Rahastamisvõimalused) e-posti aadressil GROW-C1@ec.europa.eu. 

– Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik 

Kui Teil on vastutava töötlejaga eriarvamusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 

2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu). 

– Euroopa andmekaitseinspektor 

Kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis 

tulenevad määrusest (EL) 2018/1725, on Teil õigus esitada kaebus Euroopa 

Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu või https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en) 

10. Kust leida lisateavet? 

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
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest 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 registriviite all: DPR-EC-00770. 

http://ec.europa.eu/dpo-register

