TEATIS ISIKUANDMETE KAITSE KOHTA
–
EUROOPA LIIDU KOHUS
Igaühel on õigus isikuandmete kaitsele.
Isikuandmete töötlemist liidu institutsioonides, organites ja asutustes reguleerib
määrus 2018/1725 (ELT 2018, L 295, lk 39).
Käesolevas teatises on selgitatud, miks ja kuidas teie andmeid niisuguse töötlemise
käigus kasutatakse.
JURIIDILISTE ISIKUTE REGISTREERIMINE

Kes vastutab andmete töötlemise eest?
Seda tüüpi andmetöötluse vastutab Euroopa Liidu Kohtu raamatupidamine (edaspidi
„Euroopa Liidu Kohus“ või „institutsioon“.

Miks meil teie andmeid vaja on?
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom)
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid, artikli 86
lõikele 3 säilitavad Euroopa Liidu Kohtu raamatupidamisteenistused teie isikuandmeid
registris ja sisestavad neid Euroopa Liidu Kohtu raamatupidamisarvestuse ja
finantshaldussüsteemi ainult siis, kui see on vajalik teie ja Euroopa Liidu Kohtu vaheliste
võimalike otseste või kaudsete finants- ja lepinguliste suhete haldamiseks ja
raamatupidamisarvestuseks.

Kuidas teie andmed meieni jõudsid?
Teie isikuandmeid kogub teie kontaktisik Euroopa Liidu Kohtu eelarvevahendite
käsutaja teenistustes, kellega te olete suhelnud; kontaktisik edastab teie andmed
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Euroopa Liidu Kohtu raamatupidamisteenistustele, et andmed registreeritaks Euroopa
Liidu Kohtu raamatupidamisarvestuse ja finantshaldussüsteemis.
Kes saab teie andmetega tutvuda?
Teie andmetega saavad tutvuda institutsiooni töötajaskonna need liikmed, kelle
ülesannete hulka kuulub finantshaldus ja raamatupidamine, ning Euroopa Liidu
Kontrollikoja audiitorid ülesannete raames, mis tulenevad neile ELTL artiklist 287.

Kui kaua teie andmeid säilitatakse?
Vastavalt

institutsioonis

kehtivatele

andmesäilitustähtaegadele

säilitatakse

kas

paberkandjal või elektroonilises vormis andmeid 10 aasta jooksul alates selle aasta
1. jaanuarist, mis järgneb aastale, mil viidi lõpule viimane teiega seotud finantstehing
või -toiming.
Paberkandjal ja elektroonilised toimikud hävitatakse või kustutatakse säilitustähtaja
lõppemise perioodi lõpule järgneva aasta jooksul.

Millised õigused teil on?
Vastavalt

kohaldatavatele

õigusnormidele

on

teil

õigus

taotleda

vastutavalt

andmetöötlejalt, et teil võimaldataks oma andmetega tutvuda ning vajadusel neid
parandada või seada nende töötlemisele piiranguid.

Kuidas oma õigusi kasutada? Kellega ühendust võtta?
Võite võtta vastutava andmetöötlejaga (Euroopa Liidu Kohus) ühendust järgmiselt:
e-posti aadressil:
postiaadressil:

Fichiers_tiers@curia.europa.eu
Cour de justice de l’Union européenne
Direction du Budget et des affaires financières
Unité Comptabilité
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Teile vastatakse võimalikult kiiresti ja igal juhul ühekuulise tähtaja jooksul. Vajaduse
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korral võidakse seda tähtaega pikendada.
Samuti võite pöörduda Euroopa Liidu Kohtu andmekaitseametniku poole, saates e-kirja
aadressil: DataProtectionOfficer@Curia.europa.eu
Euroopa andmekaitseinspektor
Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisel ei ole järgitud määrust 2018/1725, on teil
õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile.
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