
Isikuandmete kaitse põhimõtted 

Euroopa Parlament järgib isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 artikleid 15 ja 16. 

 

1) Kes isikuandmeid töötleb? 

Vastutav töötleja1 on Euroopa Parlament ja andmeid töötleb Euroopa Parlamendi 

peasekretariaadi personali peadirektoraadi personaliarenduse direktoraadi personalivaliku 

üksus, keda esindab personalivaliku üksuse juhataja. 

Vastutava töötleja/üksusega saab ühendust võtta aadressil  

PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu  

 

2) Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? 

Andmeid töödeldakse personalivaliku üksuse korraldatud valikumenetluste ja omaalgatuslike 

kandideerimisavalduste veebipõhisel menetlemisel. Andmete töötlemiseks kasutatakse 

tarkvara Gestmax, mida pakub Inasoft (peakontor: Bâtiment C, 2507 Avenue de l’Europe, 

69140 Rillieux-La-Pape). Serverid asuvad Prantsusmaal ja neid haldab Prantsusmaa ettevõte. 

Töötlemise sisu on järgmine: kandidaatide registreerimine, sealhulgas tõendavad 

dokumendid – kandideerimistoimikute töötlemine valikumenetluse eri etappides – 

kandidaatidega suhtlemine nende kandideerimisavalduse teemal – kvalifikatsiooni hindamine 

valikukomisjoni poolt – omaalgatuslike kandideerimisavalduste haldamine – edukate 

kandidaatide teatavakstegemine Euroopa Parlamendi töölevõtmisteenistuste poolt. 

 

3) Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Töötlemise õiguslik alus on Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklid 27–31 ja III 

lisa ning muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 12 ja 82. 

 

4) Milliseid isikuandmeid töödeldakse? 

 

- Eesnimi, perekonnanimi, sugu, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg, 

sünnikoht, kodakondsus, keeled; 

- andmed õpingute ja töökogemuse kohta; 

- andmed karjääri kohta; 

- andmed lähetuste ja reiside kohta (sisekandidaatide puhul, kui see on asjakohane); 

- terviseandmed (edastatakse ainult Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistusele 

kandidaatide puhul, kes taotlevad kirjalike ja/või suuliste katsete ajaks mõistlike 

abinõude võtmist); 

                                                             
1 Vastutav töötleja on avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutavat töötlejat esindab üksuse juhataja. 
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- pangakonto ja/või muud finantsandmed (ainult vajaduse korral). 

 

 

5) Kuidas isikuandmeid töödeldakse? 

Kandidaatide isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult ulatuses, mis on vajalik personali 

peadirektoraadi poolt parlamendi peasekretariaadis välja kuulutatud valikumenetlustele 

esitatud avalduste menetlemiseks. Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 4 lõike 1 punktile 

b ei töödelda selliseid andmeid ühelgi muul eesmärgil ega kasutata neid ühegi konkreetse 

isikuga seotud meetmete või otsuste aluseks. 

 

Teatavaid isikuandmeid tuleb töödelda iga konkursi või valikumenetluse käigus, mille vastu 

taotleja on huvi avaldanud, samuti omaalgatusliku kandideerimisavalduse puhul. Sellised 

andmed hõlmavad üldjuhul taotleja nime ja muid isiklikke andmeid, kuid ei piirdu nendega. 

Konkreetsetes valikumenetlustes osalevate sisekandidaatide puhul võib see hõlmata ka 

personalinumbrit, ametialast seisundit (st ametnik, ajutine teenistuja jne), ametiastet, 

teenistuskäiku ja töökogemust ning motivatsioonikirjas sisalduvat lisateavet. Need andmed 

on olulised, et teha kindlaks kandidaadi sobivus väljakuulutatud konkursil või 

valikumenetluses kandideerimiseks, seda nii haldusnõuete täitmise kui ka vajaliku erialase 

töökogemuse seisukohast (kui see on konkreetse ametikoha puhul kindlaks määratud), ning 

seejärel selleks, et taotlust edasi menetleda. 

 

Konkurssidel ja valikumenetlustes osalevate kandidaatide andmeid töötlevad üksnes 

teadmisvajadusest lähtuvalt personalivaliku üksuse töötajad ja konkreetse konkursi või 

valikumenetluse valikukomisjoni liikmed. Kandidaadi tulemusi katsetel hoitakse üksuses ja 

need tehakse kättesaadavaks ainult valikukomisjoni liikmetele, kelle töö on salajane. 

Andmeid ei edastata kunagi ühelegi teisele teenistusele ega üksusele, välja arvatud Euroopa 

Parlamendi õigusteenistus, kui tegemist on personalieeskirjade artikli 90 alusel esitatud 

kaebuste või kohtuasjadega, ning asjaomased vahetud ülemused personali peadirektoraadis.  

 

6) Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 

Isikuandmeid säilitatakse  
 

 edutute kandidaatide puhul 2,5 aastat pärast konkursi lõppu, 

 edukate kandidaatide puhul kuni reservnimekirja kehtivusaja lõpuni, 

 omal algatusel kandideerijate puhul 2 aastat. 
 

 

7) Kes on isikuandmete saajad? 

Edukate kandidaatide ja omal algatusel kandideerijate andmed võib teha kättesaadavaks 

 

 Euroopa Parlamendi peasekretariaadi personaliüksustele, 

 Euroopa Parlamendi personali töölevõtmise üksusele, 



 akrediteerimisüksusele (turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadis), finantsressursside 

üksusele (personali peadirektoraadis) ja lähetuste üksusele (personali 

peadirektoraadis). 

 

8) Kas isikuandmeid jagatakse ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise 

organisatsiooniga? 

Ei, isikuandmeid ei jagata ühegi ELi mittekuuluva riigi ega rahvusvahelise organisatsiooniga. 

 

9) Kas teid mõjutada võivate otsuste tegemiseks kasutatakse automatiseeritud 

protsesse2 ja/või profiilianalüüsi3? 

 Ei. 

 

10) Kui isikuandmed ei ole saadud teie käest, siis mis on nende allikas? 

Ainult sisekandidaatide puhul on isikuandmete allikaks Euroopa Parlamendi 

personalijuhtimise süsteem STREAMLINE. 

 

11) Millised on teie õigused? 

Teil on järgmised õigused: 

o õigus tutvuda oma isikuandmetega, 

o õigus oma isikuandmete parandamisele, 

o õigus oma isikuandmete kustutamisele (kui see on kohaldatav), 

o õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (kui see on kohaldatav), 

o andmete ülekandmise õigus (kui see on kohaldatav),  

o õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid (kui see on kohaldatav), 

o õigus pöörduda Euroopa Parlamendi andmekaitseametniku poole aadressil data-

protection@europarl.europa.eu. 

o õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile aadressil 

edps@edps.europa.eu. 

                                                             
2 Otsuse tegemine ainult automatiseeritult ja ilma inimese sekkumiseta. {Teoreetilised näited: internetilehel 
registreeritakse teid teatavate valikute tulemusel automaatselt eri meililistidesse, et saata teile vastavat igakuist 
uudiskirja / automatiseeritud süsteem hindab valikvastustega testi vastuseid ja otsustab õigete vastuste arvu 
põhjal, kas on saadud vähim nõutav punktisumma.} 
3 Profiilianalüüsiga analüüsitakse inimese isiksust, käitumist, huvisid ja harjumusi, et teha tema kohta prognoose 
või otsuseid. Neid kasutatakse andmesubjekti töötulemusi, majanduslikku olukorda, tervist, isiklikke eelistusi või 
huve, usaldusväärsust või käitumist, asukohta või liikumist jne puudutavate aspektide analüüsimiseks või 
prognoosimiseks. {Teoreetilised näited: sotsiaalmeedia vahendite kasutamisel kogutakse andmeid ja teie 
käitumine registreeritakse. Neid andmeid kasutatakse seejärel teid käsitlevate uute/erinevate prognooside 
koostamiseks.} 
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