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Avalikes konsultatsioonides kohaldatav 
isikuandmete kaitse 

1 Eesmärk 

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on kuulata ära avaliku konsultatsiooni teemaga 
seotud sidusrühmade ja isikute seisukohad. Saadud märkused avaldatakse EKP 
veebilehel. 

Avaliku konsultatsiooni käigus kogutakse ja töödeldakse e-posti või posti teel 
esitatud isikuandmeid. Seejuures kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta1 ning 17. aprilli 2007. aasta otsust EKP/2007/1 
Euroopa Keskpanga andmekaitse rakendamise sätete vastuvõtmise kohta2. 

2 Milliseid isikuandmeid ja milliste tehniliste vahendite 
kaudu EKP kogub? 

EKP kogub avalikul konsultatsioonil osalemiseks vajalikke andmeid, nagu vastaja 
ees- ja perekonnanimi, institutsioon, ettevõte, e-aadress, telefoninumber ning tema 
seisukoht asjaomasel teemal. 

Avaliku konsultatsiooni korraldamise ja haldamisega seotud isikuandmete töötlemine 
on vajalik EKP juhtimiseks ja toimimiseks vastavalt aluslepingutes ja täpsemalt 
Euroopa Liidu lepingu artiklites 5 ja 13 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 
282–284 sätestatud volitustele ning kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 1 
ja 11. 

3 Kellel on juurdepääs isikuandmetele ja kellele neid 
avaldatakse? 

Vastaja märkused avaldatakse muutmata kujul koos kaasnevate kontaktandmete ja 
muude isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui vastaja ei nõustu oma isikuandmeid 
avaldama põhjusel, et see kahjustab tema õigustatud huve. Sel juhul palutakse 
vastajal esitada märkustest ka mittekonfidentsiaalne versioon, mille võib EKP 
veebilehel avaldada. Anonüümseid vastuseid üldiselt arvesse ei võeta ja nende sisu 
ei avaldata. Vastuväited isikuandmete avaldamisele tuleb saata vastutavale 
töötlejale (vt kontaktandmed allpool). 

                                                 
1  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1. 
2  ELT L 116, 4.5.2007, lk 64. 
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4 Kuidas isikuandmeid kaitstakse? 

Vastaja isikuandmeid ja esitatud märkuseid hoitakse turvalises ja kaitstud 
dokumendi- ja teabehaldussüsteemis, millele on juurdepääs üksnes volitatud isikutel. 

5 Kuidas saab isikuandmeid kontrollida, muuta või 
kustutada? 

Kui vastaja soovib kontrollida, milliseid isikuandmeid vastutav töötleja tema kohta 
hoiab, või lasta enda andmeid muuta, parandada või kustutada või kui tal on 
küsimusi avaliku konsultatsiooni, sellega seoses töödeldava teabe või enda õiguste 
kohta, palutakse ühendust võtta vastutava töötleja alluvuses tegutseva 
tugimeeskonnaga. Kontaktandmed: EKP sekretariaadi juhataja, 
SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. 

6 Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 

Vastaja isikuandmeid hoitakse EKP dokumendi- ja teabehaldussüsteemis tähtajatult. 
Andmeid võidakse kontaktandmete loendite osana jagada pangasiseselt EKP 
asjaomaste töötajatega, et vastajaga saaks ühendust võtta avaliku konsultatsiooni 
või tulevaste seonduvate algatuste teemal. Kui vastaja sellega ei nõustu, palutakse 
ühendust võtta vastutava töötlejaga (kontaktandmed eespool) ja esitada konkreetne 
taotlus. 

7 Õiguskaitsevahendid 

Võimalikud kaebused palutakse saata Euroopa andmekaitseinspektorile. 

mailto:SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu
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