
SA Saaremaa Muuseum andmekaitsetingimused   

1. Mille alusel töötleme Teie isikuandmeid? 

Töötleme Teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, aadress, 

kontaktandmed) järgmistel juhtudel: 

1) juriidilise kohustuse täitmisel; 

2) Teiega sõlmitud lepingu täitmisel. 

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks 

nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle 

tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. 

Isikuandmete töötlemisel juhindume eeskätt: 

 isikuandmete kaitse üldmäärusest 

 isikuandmete kaitse seadusest 

 avaliku teabe seadusest  

 rahvastikuregistri seadusest 

2. Kui kaua hoiame Teie andmeid? 

Säilitame Teie andmeid kas dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või nii 

kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või  seadusest tuleneva nõude 

aegumistähtaja möödumiseni.  

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja möödumiseni. 

Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning lõpetame üleantud 

andmete töötlemise. 

3. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme? 

Meie eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist, tagada vajaduspõhine 

juurdepääs andmetele ning takistada andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii 

organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast 

andmekaitse taset. Asutuse teenistujad on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki 

seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid. 

Volitatud töötleja, peab isikuandmete töötlemisel tagama vähemalt samasuguse turvalisuse 

taseme, nagu seda teeks asutus. 

4. Millised on Teie õigused? 
4.1.Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks 

soovitame esitada teabenõue. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie 

soovile kas paberil või elektrooniliselt. Väljastame nõutavaid isikuandmeid või 

põhjendame andmete väljastamise keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie 

tööpäeva jooksul. 

4.2.Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal 

ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume Teil teha avaldus asutusele 



4.3.Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie 

eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete 

säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima. 

4.4.Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul 

põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.  

4.5.Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu 

poole. 

4.6.Kui me kavatseme isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks 

need esialgu koguti, edastame Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise 

eesmärkide kohta. 

Tööle või praktikale kandideerimine 

Kandideerides tööle või praktikale SA Saaremaa Muuseum, lähtume sinu poolt avaldatud või 

avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on 

kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited. 

Kandidaatide värbamist korraldab personalitöötaja või personalitööd tegev isik. 

Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes 

konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud 

hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud 

kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena. 

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud 

nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud 

sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub. 

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike 

õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). 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. 

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis 

tööle kandideerides. 

 Veebilehel kasutatavad küpsised 

Küpsised (inglise k. cookies) on väikesed failid, mis tekitatakse veebilehe külastamisel ja neid 

hoitakse veebikülastaja seadmes. Küpsised on mõeldud veebikülastaja kasutuskogemuse 

parandamiseks. Küpsises hoitakse veebilehe külastamise käigus valitud eelistused ja neid 

kasutatakse järgmisel veebilehe külastusel. 

Küpsiste kõrvaldamine teie seadmest 

Te saate kustutada kõik juba teie seadmesse salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri 

sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised kõigist külastatud veebisaitidest. 



Küpsiste blokeerimine 

Enamiku brausereid saab seadistada nii, et küpsiseid teie seadmesse ei salvestataks, kuid sellisel 

juhul peate käsitsi kohandama teatavaid eelistusi iga kord, kui veebisaiti/-lehte külastate, ning 

mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi üldse toimida (nt sisselogimine). 
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