TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA
SEOSES JURIIDILISTE ISIKUTE JA PANGAKONTODE ANDMETE ÕIGSUSE KONTROLLIMISEGA NING
SEOSES NENDEGA SEOTUD FINANTSTEHINGUTEGA

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID
Kooskõlas määruse nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid
finantseeskirju, artikli 68 lõikega 1 ning delegeeritud määruse nr 1268/2012, mis käsitleb määruse
nr 966/2012 kohaldamise eeskirju, artiklitega 63 ja 64 kogub ja registreerib eelarve ja rahanduse
direktoraat teie isikuandmeid, mis on vajalikud haldamaks teie rahalisi ja lepingulisi suhteid
Euroopa Liidu Kohtuga (edaspidi „Euroopa Kohus“) ja raamatupidamisarvestuse pidamiseks.

TÖÖDELDAVAD ANDMED JA ANDMETE VASTUVÕTJAD
Euroopa Kohtu raamatupidamissüsteemis registreeritakse järgmised andmed: perekonna- ja
eesnimi, aadress, pangaarve(d), pank või pangad, tehinguandmed (summad, saajad jne).
Teie andmetega saavad tutvuda Euroopa Kohtu töötajad, kes vastutavad finantsjuhtimise ja
raamatupidamise eest, samuti pädevad nõuandvad organid (nimelt riigihangete nõuandekomitee ja
finantsrikkumiste uurimise toimkond).
Erijuhtudel võib kogutud andmeid edastada ka teistele vastuvõtjatele, eelkõige Euroopa Kohtu
siseauditi talitusele (määruse nr 966/2012 artiklitega 98 ja 99 siseaudiitorile antud ülesannete
raames), kontrollikojale (ELTL artikliga 287 talle antud ülesannete raames), finantsrikkumiste
uurimise toimkonnale (määruse nr 966/2012 artikli 73 lõige 6) ja Euroopa Pettustevastasele Ametile
(määruse nr 883/2013 kohaselt läbiviidava uurimise korral).

ÕIGUS ANDMETEGA TUTVUDA JA NEID PARANDADA
Oma andmetega tutvumiseks võite pöörduda vastutava töötleja poole ja vajaduse korral võite lasta
ebatäpseid või puudulikke andmeid parandada või täiendada (vt määruse nr 45/2001 artiklid 13
ja 14, mida käesoleva dokumendi lõpuosas on in extenso tsiteeritud).
Taotluse, millele on lisatud isikut tõendava dokumendi koopia, võite saata e-kirjaga järgmisel
aadressil: Fichier_tiers@curia.europa.
Teine võimalus on saata taotlus vastutavale töötlejale posti teel järgmisel aadressil:
Direction du budget et des affaires financières
Unité Comptabilité
Cour de justice de l’Union européenne
L-2925 Luxembourg
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Probleemide tekkimise korral võite ühtlasi pöörduda Euroopa Kohtu andmekaitseametniku poole
(DataProtectionOfficer@curia.europa.eu).

ANDMETE SÄILITAMINE
Raamatupidamissüsteemis registreeritud andmeid ei kustutata, et säiliks kontrolljälg ja võimalus
kõiki sooritatud makseid igal ajal kontrollida. Saadud originaalvormid ja –dokumendid
arhiveeritakse vastavalt delegeeritud määruse nr 1268/2012 artiklile 48 ning eelarve ja rahanduse
direktoraat säilitab neid kuni 10 aastat.

ÕIGUS PÖÖRDUDA EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTORI POOLE
Määruse nr 45/2001 artikli 32 lõige 2
Õiguskaitsevahendid
Ilma et see mõjutaks kohtu poole pöördumist, võib iga andmesubjekt esitada Euroopa
andmekaitseinspektorile kaebuse, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemisega ühenduse
institutsioonis või asutuses on rikutud tema [ELTL artiklist 16] tulenevaid õigusi.

--MÄÄRUSE

NR

45/2001

SÄTTED, MIS KÄSITLEVAD ÕIGUST ANDMETEGA TUTVUDA JA NEID

PARANDADA

Määruse nr 45/2001 artikkel 13
Õigus tutvuda andmetega
Andmesubjektil on õigus piiranguteta ning kolme kuu jooksul alates vastava taotluse esitamisest
saada vastutavalt töötlejalt tasuta:
a) kinnitust, kas temaga seotud andmeid töödeldakse või mitte;
b) teavet vähemalt töötlemise eesmärkide, kasutatavate andmeliikide ning vastuvõtja või
vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele andmeid avaldatakse;
c) arusaadaval kujul teavet töödeldavate andmete ja võimaluse korral nende allika kohta;
d) selgitust teda puudutava automatiseeritud otsustusprotsessi toimimise loogika kohta.
Määruse nr 45/2001 artikkel 14
Parandamine
Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete
viivitamatut parandamist.

2

