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Isikuandmete kaitset käsitlev avaldus isikuandmete töötlemise kohta seoses VKEde 
fondiga 

 
Teie privaatsuse kaitse on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi „EUIPO“ või 
„amet“) jaoks väga oluline. EUIPO on võtnud kohustuse austada ja kaitsta teie isikuandmeid 
ning tagada teie kui andmesubjekti õigused. Kõiki isikuandmeid ehk andmeid, mille alusel on 
võimalik teie isikut otseselt või kaudselt tuvastada, töödeldakse õiglaselt, seaduslikult ning 
nõuetekohase hoolsusega. 
 
Töötlemistoimingutele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta 
määrus (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 ja otsus nr 1247/2002/EÜ. 
 
Selles teatises sisalduv teave on esitatud kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artiklitega 15 
ja 16. 
 
 
1. Mis on töötlemise laad ja eesmärk? 
 
Amet kogub ja haldab andmeid, et hinnata VKEde fondi toetuste rahastamise menetluses 
osalevate taotlejate rahastamiskõlblikkust ning toetuse eraldamise eesmärgil esitatud 
ettepanekute sisu. 
 
Teatud andmeid on vaja määratud toetuste välja maksmiseks ning teenuse, sealhulgas 
rahulolu puudutavate küsimuste kohta tagasiside saamiseks. 
 
Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profiilianalüüsiks. 
 
 
2. Milliseid isikuandmeid me töötleme? 
 
Töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud taotleja, tema partnerite ja seotud üksuste, 
alltöövõtjate ning nende personaliga (nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega). Töödeldavate 
isikuandmete kategooriad/liigid on: 
 

• identimisandmed: 
o nimi (eesnimi, perekonnanimi, varasem perekonnanimi); 
o äriühingu nimi; 
o isiku või volitatud esindaja allkiri; 
o ametinimetus, ametikoht, ülesanded ja osakond; 
o kontaktandmed (veebileht ja e-posti aadress, faks, äriühingu ja/või mobiiltelefoni 

number, ametlik postiaadress, elukohariik); 

• pangakonto andmed (IBAN- ja BIC-koodid), konto väljavõtte koopia, 
käibemaksukohustuslasena registreerimise number, käibemaksukohustuslasena 
registreerimise tunnistus, sotsiaalkindlustusnumber; 

• teatis toetuse saamise tingimustele ja valikukriteeriumitele vastamise kohta; 

• teenuste kirjeldus, millele toetust taotletakse (intellektuaalomandi eeldiagnostikaaudit 
või intellektuaalomandiõigused või mõlemad). 
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3. Kes andmete töötlemise eest vastutab? 
 
Isikuandmete töötlemine toimub EUIPO vastutusel. 
 
Kogutud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ning neid töötlevad ainult hanke- ja 
toetuse andmise menetlustega tegelevad volitatud personaliliikmed, sealhulgas 
finantsküsimustega tegelevad töötajad ning avamis- ja hindamiskomisjonide liikmed ainult 
juhtimis- ja halduseesmärkidel. Isikuandmete töötlemise eest vastutavad kaasvastutavate 
töötlejatena klienditeenindusosakond ja finantsosakond. Vajaduse korral ning vajalikus 
ulatuses võidakse andmetele juurdepääs anda ametit hindamises abistavatele 
välisekspertidele ja töövõtjatele, kes on allkirjastanud konfidentsiaalsusavalduse ning 
avalduse huvide konflikti puudumise kohta. 
 
 
4. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse? 
 
Isikuandmeid säilitatakse vastavalt ameti turvanõuetele turvalistes IT-rakendustes. 
 
Mõned isikuandmed avalikustatakse toetuste andmise menetluste tulemuste avaldamise 
kohustuse täitmiseks ka üldsusele. Avalikustatavad andmed on: 
a) toetusesaaja nimi; 
b) toetusesaaja asukoht, nimelt: 

i. saaja aadress, kui toetusesaaja on juriidiline isik; 
c) juriidiliselt eraldatud summa; 
d) toetuse olemus ja eesmärk. 
 
Oma teenuste parandamiseks ning VKEde fondi edukuse hindamiseks palume toetuste 
taotlemise menetluses osalejatel täita küsimustiku. Kogume ainult vastajate e-posti aadresse 
ja antud vastuseid. Tagasisideküsitluse anonüümseks muudetud tulemused võidakse 
avaldada EUIPO veebilehel. Küsitluse läbiviimiseks kasutatakse asutuse vahendit 
LimeSurvey. Lisateavet leiate vastavast isikuandmete kaitset käsitlevast avaldusest. 
 
Lisaks võidakse vastava taotluse korral andmeid edastada ameti õigusnõunikele, Euroopa 
Kontrollikojale, Euroopa Pettustevastasele Ametile, ameti siseauditi talitusele või Euroopa 
Kohtule. Mõned isikuandmed võidakse edastada riiklikele intellektuaalomandi ametitele 
toetuse saamise tingimustele vastavuse kontrollimiseks. Edastatakse ainult andmed, mis on 
rangelt vajalikud toetuste andmise menetluse haldamiseks või ametlike uurimiste või auditite 
läbiviimiseks. 
 
 
5. Kuidas me teie andmeid kaitseme ja valvame? 
 
Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid 
juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise ja loata avalikustamise või 
juurdepääsu eest. 
 
Kõiki kasutajatoimingutega seotud isikuandmeid töötleb integreeritud kliendisuhete 
haldamise tarkvara, mis koondab mitmest allikast saadavat teavet klientide ja nende suhtluse 
kohta ametiga. 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_en.pdf
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Amet kasutab ka muid süsteeme/andmebaase, milles isikuandmeid säilitatakse turvalises 
keskkonnas kooskõlas ameti nõuetega, ning spetsiaalsetes elektroonilistes toimikutes, 
millele on juurdepääs ainult volitatud saajatel. Asjakohased juurdepääsutasemed antakse 
individuaalselt üksnes eespool nimetatud saajatele. 
 
Andmebaas on ühekordse sisselogimissüsteemi salasõnaga kaitstud ning automaatselt 
kasutaja IDga seotud. E-dokumente hoitakse turvaliselt, et kaitsta nendes sisalduvate 
andmete konfidentsiaalsust ja privaatsust. 
 
Kõik, kes töötavad mis tahes etapis kasutajasuhtluse haldamise kontekstis isikuandmetega, 
allkirjastavad konfidentsiaalsusavalduse, mida hoitakse menetluse toimikus. 
 
 
6. Kuidas saada juurdepääsu oma andmetele ja neid vajaduse korral parandada? 

Kuidas saada oma andmeid? Kuidas taotleda oma isikuandmete kustutamist, 
piirata nende töötlemist või esitada selle kohta vastuväiteid? 

 
Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja saada, piirata oma 
andmete töötlemist ja esitada selle kohta vastuväiteid vastavalt määruse (EL) 2018/1725 
artiklites 17–24 sätestatud korrale. 
 
Kui soovite kontrollida, mis isikuandmeid vastutav töötleja teie nimel säilitab, ja/või neid 
andmeid muuta, parandada või kustutada, saatke palun määratud vastutavale töötlejale, 
klienditeenindusosakonna direktorile, sõnaselge kirjalik taotlus. Kõiki teie isikuandmete 
parandamise taotlusi hinnatakse isikuandmete kaitse nõudeid arvesse võttes. 
 
Kui ameti ja taotleja vahelised kontaktid on keelatud, on andmetele juurdepääsu ja nende 
parandamise õigus siiski piiratud osalemistaotluste vastuvõtmise tähtajaga (ilma et see 
piiraks erandit selgituste lisamise ja haldusvigade parandamise kohta). Parandamisõigus on 
vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 169 sätestatule pärast osalemistaotluste 
vastuvõtmise tähtaja möödumist piiratud. 
 
Teie taotlusele vastatakse põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul 
pärast taotluse saamist. Määruse (EL) 2018/1725 artikli 14 lõike 3 kohaselt võib seda 
ajavahemikku vajaduse korral siiski veel 2 kuu võrra pikendada, võttes arvesse taotluste 
keerukust ja hulka. EUIPO teavitab teid võimalikust ajapikendusest ja viivituse põhjustest 
ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. 
 
 
7. Mis on andmete töötlemise õiguslik alus? 
 
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile a, mille 
kohaselt „isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või 
liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks“, vastavalt määruse (EL) 2018/1725 
artikli 5 lõike 1 punktile b, mille kohaselt „isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks“, ja vastavalt (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 
punktile c, mille kohaselt „isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel 
sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt 
andmesubjekti taotlusele“. 
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Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse vastavalt järgmis(t)ele õigusakti(de)le: 
 

• Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti eelarvekomitee 10. juuli 2019. aasta määrus 
nr BC-1-19, millega sätestatakse ametile kehtivad finantssätted („finantsmäärus“); 

• määrus (EL, Euratom) 2018/1046; 

• toetusotsus. 
 
 
8. Kui kaua me teie andmeid säilitame? 
 
Edukate taotluste toimikutele kohaldub vastavalt ameti andmete säilitamise eeskirjale ning 
finantstoimikute säilitamise kavale toetuseotsuse allkirjastamisest kuni seitsme aasta 
pikkuse haldusliku säilitamisperioodi nõue. Tagasi lükatud taotluste puhul on 
säilitamisperiood kuni viis aastat. 
 
Ameti veebilehel avaldatud isikuandmed juriidiliste isikute kohta, mille ametlik nimetus 
võimaldab tuvastada ühe või mitu füüsilist isikut, eemaldatakse mõlema menetluse puhul 
kaks aastat pärast toetuse eraldamise majandusaasta lõppu. 
 
 
9. Kontaktandmed 
 
Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, esitage need vastutavale töötlejale, 
klienditeenindusosakonna direktorile, aadressil DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
EUIPO andmekaitseametnikuga saate konsulteerida aadressil 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 
Kasutatavad õiguskaitsevahendid 
 
Kui vastutav töötleja ja/või andmekaitseametnik ei vasta teie taotlusele asjakohaselt, võite 

esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile aadressil edps@edps.europa.eu. 
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