Kinnitatud
Huvitegevuse ja Noorsootöö SA direktori käskkirjaga xxx nr xxx

Kuidas hoiame teie isikuandmeid?
Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) tegeleb Harku valla laste, noorte
ja täiskasvanute huviharidusega, korraldab lastele ja noortele ning täiskasvanutele huviringe
Harku vallas ning pikapäevarühma tööd Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Harkujärve
Põhikoolis.
Sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohana on Eesti
rahvastikuregistrisse

kantud

Harku

vald,

võimalused

mitmekülgseks

arenguks,

õppekavavälisteks tegevusteks, huvitegevuses ja noorsootöös osalemiseks. Tegevuse eesmärgi
täitmiseks korraldab ja arendab sihtasutus õppekavaväliseid tegevusi, huvitegevusi,
noorsootööd ja teeb koostööd mittetulundusühendustega.
Siit andmekaitsetingimustest saate eelkõige teada, mis andmeid me kogume, mis eesmärgil me
neid andmeid kasutame, kui kaua neid säilitame ning millised on Teie õigused andmete
töötlemisel. Isikuandmete töötlemise täpsemad eesmärgid, õiguslikud alused, andmeliigid ja
säilitustähtajad on kajastatud kooli andmetöötlustoimingute registris.

Privaatsuspoliitika ei puuduta juriidiliste isikute, nende esindajate ja teiste asutuste andmete
hoidmist.
1. Üldsätted
1.1. Sihtasutus töötleb isikuandmeid eelkõige Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
Isikuandmete töötlemisel lähtutakse kehtivatest isikuandmete kaitset reguleerivatest
õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.
1.2. Mõnel juhul toimub isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel. Näiteks töötleb
sihtasutus nõusoleku alusel Teie kujutist reklaammaterjalides. Nõusoleku andmine on
vabatahtlik. Nõusoleku küsime Teilt igakordselt kirjaliku kinnitusena ning Teil on
õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
1.3. Samuti võib sihtasutus Teie andmeid töödelda õigustatud huvi alusel, saates Teile
näiteks infot uute huviringide kohta.
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1.4. Isikuandmete töötleja on sihtasutus, andmesubjektid on personal, õpilased,
lastevanemad, praktikandid.
1.5. Isikuandmete töötlemise täpsemad eesmärgid, õiguslikud alused, andmeliigid ja
säilitustähtajad on kajastatud kooli andmetöötlustoimingute registris.
1.6. Sihtasutus on Teie andmete vastutav töötleja. Mõningatel juhtudel on Harku
Vallavalitsus Teie andmete vastuvõtja.
1.7. Sihtasutuse volitatud töötlejad on… (ettevõtete nimed?).
2. Teie õigused seoses Teie andmete töötlemisega
2.1. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks
soovitame teil esitada teabenõude, mille väljastame esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem, kui ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie
soovile kas paberil või elektrooniliselt.
2.2. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
2.3. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda
nende kustutamist või piiramist.
2.4. Teil on õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete sihtasutusele
esitanud struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning
õigus need edastada teisele vastutavale töötlejale. Isikuandmete töötlemine, mida saab
üle kanda, peab olema toimunud automatiseeritult.
2.5. Teil on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale vastuväited vaidena või pöörduda
halduskohtusse.
3. Kui kandideerite sihtasutusse tööle
3.1. Töökohtade täitmiseks korraldab konkursse sihtasutuse juhataja. Jätame endale õiguse
loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi.
Sellisel juhul teavitame kandidaate sihtasutusele esitatud kontaktandmete kaudu ja
avalikkust konkursiteate avaldamise kohas.
3.2. Kui kandideerite mõnele sihtasutuse töökohale, siis teadke, et võime Teie kohta
mõningatel juhtudel koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Me teavitame Teid
sellest enne, juhuks kui Te ei soovi, et me seda teeksime ning soovite oma kandidatuuri
tagasi võtta. Kui Te kandideerimisest ei loobu, siis on Teil hiljem õigus kogutud
teabega tutvuda ning esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
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3.3. Eeldame, et kui Te olete lisanud enda kandideerimisdokumentidesse soovitajad, siis
lubate meil nendega ühendust võtta ning olete informeerinud ka soovitajaid ning nad
on selleks loa andnud.
3.4. Teie kandideerimisdokumentidele on ligipääs ainult värbamisprotsessis osalevatele
isikutele. Kolmandatele isikutele me neid ei avalikusta.
3.5. Konkursil osalenutele teatame konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud
viisil.
3.6. Mittevalituks osutunud kandidaatide kandideerimisega seotud dokumente hoiame me
1 aasta.
4. Kodulehe külastamine
4.1. Kui Te üksnes külastate sihtasutuse võrgulehte, piirduvad Teie kohta kogutavad ja
säilitatavad andmed:
4.1.1. Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga),
4.1.2. Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja
aadressiga,
4.1.3. külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
4.2. Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata
kujul. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgukodu osa külastate ja kui
kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle
põhjal võrgukodu arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

5. Isikuandmetega seotud rikkumine
5.1. Kui sihtasutuses toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast
tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud
dokumendid ning teavitamine rikkumisest ka Andmekaitse Inspektsiooni. Kindlasti
võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
5.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis
teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta kasutusele
vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.
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