
SA Eesti Piimandusmuuseum isikuandmete töötlemise põhimõtted 

 

SA Eesti Piimandusmuuseum töötleb isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise 

põhimõtetele, lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679, 

isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest 

ning muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.  

1. Isikuandmed 

Isikuandmeteks loetakse igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku 

(andmesubjekti) kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, 

majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.  

2. Isikuandmete töötlemise alused 

 SA Eesti Piimandusmuuseum töötleb Teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, 

sünniaeg, aadress, kontaktandmed) järgmistel alustel: 

• juriidilise kohustuse täitmiseks, 

• lepingu sh. töölepingu täitmiseks, 

• vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine, 

• avalikus kohas salvestamine, 

• ajakirjanduslikul eesmärgil avaliku huvi korral, 

• teaduseks, statistikaks 

• akadeemilise, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks, 

• elu, tervise, vara, õiguste ja vabaduste kaitseks, sh turvakaamerad, 

• isiku enda algatus (muuseumi poole pöördumine info saamiseks – kirjale vastamine) 

• uudiskirjade saatmiseks andmesubjektile 

 

Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas eraelulist teavet. Püüame oma 

töökorralduses tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe häiritaks. Kui soovime Teie 

isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku. Kui Te 

nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.  

 

3. Isikuandmete töötlemine Eesti Piimandusmuuseumis: 

3.1. Veebileht ja uudiskirjade saatmine  

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed: 

• kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadressiga, 

• kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga, 

• külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).  

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe 

osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika 



tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. 

 

Muuseumi  kodulehel on viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu SA Eesti 

Piimandusmuuseumile ning muuseum ei vastuta selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete 

eest. 

 

3.2. Kirjavahetus, pöördumine, taotlused, isikuandmete säilitamine 

Isikuandmeid sisaldavad kõik pöördumised. Samuti võib isikuandmeid sisaldada muult 

asutuselt saabunud kiri. 

Teie isikuandmeid kasutame  muuseumis päringutele vastamiseks. Kui peame Teile 

vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes 

minimaalselt, hädavajalikus mahus. Eraisikutega peetav kirjavahetus on konfidentsiaalne. Kui 

keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja 

otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda.  

Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid nagu aadress või 

telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud 

juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses. Juurdepääsupiiranguga 

dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev 

õigus neid saada. 

Isikuandmete säilitamisel lähtume põhimõttest, et meile edastatud isikuandmeid töödeldakse 

seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik. 

Dokumentide säilitamistähtajad kehtestatakse dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse 

vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. 

Säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele. 

 

3.3. Tööle või praktikale kandideerimine 

Kandideerides tööle või praktikale SA Eesti Piimandusmuuseumisse, lähtume Teie poolt 

avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid 

tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.  

Kandidaatide värbamist muuseumisse korraldab personalispetsialist. Värbamiskonkursil 

osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- 

ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide 

kohta saadud ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.  

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike 

õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni. Kandideerinu nõusolekul säilitame 

tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid 

kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.  

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad 

juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.  

Praktikale kandideerides kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle 

kandideerides. 



3.4. Kaebus ja vaie 

Kui muuseumisse laekub kaebus või vaie, kasutame selles sisalduvaid isikuandmeid nimetatud 

asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse või vaide esitaja isikuandmeid 

üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus. 

Kui meile saadetud kaebuse või vaide läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame 

selle nimetatud asutusele ja teavitame kaebuse või vaide saatjat sellest. 

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie 

kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie kaebuse või vaide 

osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie 

kaebus või vaie ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu 

alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-

posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata. 

 

4. Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist, kustutamist. 

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise 

taotlusest keeldutakse, kui see võib: 

• kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 

• takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist; 

• raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses; 

• ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. 

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada 

omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. 

Kui muuseumil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda 

nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt 

allkirjastatud taotlus. 

Isikul on õigus esitada muuseumi otsuste ja tegevuse peale kaebus või vastuväiteid vaidena või 

pöörduda kaebusega halduskohtusse. 

 

5. Andmekaitsespetsialist 

Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega muuseumis saate vastuse 

meie andmekaitsespetsialistilt Mailis Kutsarilt. Muuseumi andmekaitsespetsialisti e-post: 

info@piimandusmuuseum.ee 
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