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Saue Noortekeskuse andmekaitsetingimused 

 

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted 

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 

(isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, 

muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. 

Töötleme isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu 

täitmiseks vastavalt seadustele ja nende alusel antud õigusaktidele. 

Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu 

täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. 

Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. 

Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja 

töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel. 

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused 

Kogume isikuandmeid seoses oma põhimäärustest tulenevate põhiülesannete täitmiseks: avatud 

noorsootöö korraldamiseks, noortele arendavate tingimuste loomiseks, noorteprojektide 

toetamiseks, noorteürituste korraldamiseks, erinoorsootöö läbiviimiseks, noorte mitteformaalse 

ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu tagamiseks. Andmete kogumise ja töötlemise 

aluseks on korraldava asutuse põhimäärus ja muud asjakohased õigusaktid. 

Avatud noorsootöös osalemisel töötleme Teie isikuandmeid (nimi, elukoht, sünnikuupäev, 

sugu, suhtluskeel, õppeasutus, töökoht, e-mail, lapsevanema e-mail, telefon) statistika 

tegemiseks ning vajaduspõhiselt kontakteerumiseks (õnnetuse või konflikti korral). 

Isikuandmed registreeritakse Noortekeskuste Logiraamatus (logiraamat.ank.ee), mille kohta 

saab täpsemalt lugeda siit: https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat.  

Ringides, laagrites ja malevas osalemisel töötleme Teie isikuandmeid (nimi, isikukood, e-posti 

aadress/postiaadress) arvete esitamiseks ja info edastamiseks. 

Üritustele registreerumiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, 

telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta 

ühendust tõrgete korral. 

Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime 

Teilt selleks eelnevalt nõusolekut. 

Avalikustame asutuse kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites pilte/videomaterjali noortekeskuste 

igapäevastest tegevustest ning avalikest üritustest (näiteks vabaõhuüritused, matkad, huviringid 

jmt).  

Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile 

vastamise eesmärgil. Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele 

vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid 

vastavast edastamisest. 
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Isikuandmete avalikustamine ja edastamine 

Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see 

dokumendiregistris registreerimisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe 

seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele. 

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb 

seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohaliku omavalitsuse ametiasutusele, 

riiklikele registritele nagu näiteks töötamise register). 

Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on seadusest 

tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). 

 

Isikuandmete säilitamine 

Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on 

konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik. 

Üritustele registreerunute andmeid säilitame kuni ürituse lõppemiseni, seejärel need 

kustutatakse. 

Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad asutuse dokumentide loetelus. 

Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni ja säilitamistähtaja 

ületanud dokumendid hävitatakse. 

 

Teie õigused 

Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse 

artiklites 15–22. 

Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas asutus töötleb. Teie pöördumisele 

vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete 

kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise 

keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja 

viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule 

vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed 

väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. 

Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus 

vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks 

täiendava teabe esitamist. 

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib: 

-    kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 

-    kahjustada riiklikku julgeolekut; 

-    takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste 

täideviimist. 

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus 

nõusolek igal ajal tagasi võtta. 
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Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud 

või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka 

mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist. 

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel 

juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku 

alust.   

Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse 

seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, 

sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg. 

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda 

halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

 

Andmekaitsespetsialist 

Asutuse andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida noortekeskuse 

andmekaitse küsimuste lahendamist, on noortekeskuse juhataja. 
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