
 

 

ICOM EESTI RAHVUSKOMITEE 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 

MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee (lühendina Eesti ICOM) on asutatud 16. veebruaril 1992 Tallinnas. 

Oma tegevuses juhindub Eesti ICOM Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, 

Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (lühendina ICOM) põhikirjast, oma põhikirjast ning ICOMi 

muuseumide eetikakoodeksist. 

Eesti ICOMi eesmärk on soodustada muuseumide ja muuseumitegevuse arengut Eestis ning sellest 

tulenevalt on Eesti ICOM ülesanneteks teadvustada avalikkusele muuseumi ühiskondlikku tähendust 

ja rolli; aidata muuseumitöötajatel tõsta oma professionaalsust; edendada muuseumitöötajate 

rahvuslikku ja rahvusvahelist koostööd ning esindada oma liikmete huve ICOMi peakorteris. 

ICOMi liikmeks saab astuda ainult läbi mõne rahvuskomitee. Eesti ICOM eesmärgiks on olla läbi tema 

ICOMi liikmeks (edaspidi liikmed) astunutele isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel usaldusväärseks 

partneriks, lähtudes seadusest ja liikmete õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes 

kirjeldatakse liikmete isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist. 

 

Üldsätted 

1. Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee, registrikood 80194354, aadress 

Muuseumi tee 2, 50532 Tartu, e-post icomeesti@gmail.com.  

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on mõeldud Eesti ICOMi kaudu ICOMi liikmeteks olevate 

isikute kaitseks ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest. 

3. Isikuandmete töötlemisel lähtub Eesti ICOM seadusest ja andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik 

isikute ICOM liikmelisuse tagamiseks, Eesti ICOM asjaajamisega seotud suhtlemiseks ja liikmemaksu 

arvete esitamiseks. 

4. Esitades Eesti ICOMile ICOMi liikmeks astumise taotluse annab isik sellega nõusoleku oma 

isikuandmete töötlemiseks põhimõtetes sätestatud tingimustel. 

 

Töödeldavad isikuandmed 

1. Eesti ICOM töötleb isikuandmeid, mille on isikud esitanud täites rahvusvaheliselt standardse ICOM 

liikmeks saamise taotlusvormi. Taotlusvormi esitamisel annavad isikud nõusoleku oma isikuandmete 

esitamiseks ICOMi peakorterile. 

2. Töödeldavad isikuandmed on andmesubjekti: 

ees- ja perekonnanimi; 

sünniaeg; 

sugu; 

e-posti aadress; 

postiaadress; 

telefoninumber; 

töökoha andmed; 

amet; 

liikmelisuse kategooria; 

suhtluskeel (ICOMiga suhtlemisel); 

õpinguinfo (ainult tudengliikmed). 
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3. Isik võib ise esitada täiendavaid andmeid (nt mugavama suhtluse eesmärgil), mida Eesti ICOM 

töötleb samade põhimõtete järgi. 

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs 

1. Liikmete nimekirja peetakse arvutifailis. 

2. Eesti ICOM rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta liikmete 

isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu 

ja avalikustamise eest. 

3. Juurdepääs liikmete isikuandmetele on Eesti ICOMi juhatuse liikmetel ning osaliselt (nimi ja 

liikmemaksu summa) Eesti ICOMi raamatupidamise ning liikmemaksu arvetega tegeleva(te)l isiku(te)l, 

kes on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest 

ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral. 

4. Isikuandmetele juurdepääsu omavatel isikutel on õigus töödelda liikmete isikuandmeid ainult Eesti 

ICOMi ja ICOMi tegevusega seotud ülesannete täitmiseks. 

5. Liikmete isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus 

tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad. 

6. Kohustuslikku isikuandmete edastamist ICOMi peakorterisse liikmeks astumise ning edasiste 

toimingutega (liikmekaardi pikendamine, asendamine jne) seoses ei loeta kolmandale osapoolele 

andmete avaldamiseks. Eesti ICOM ei vastuta isikuandmete töötlemise eest ICOMi peakorteris.  

 

Isikuandmete säilitamise periood 

Isikuandmeid hoitakse aktiivsena seni, kuni isik on ICOMi liige. ICOMi liikmelisusest lahkunute andmed 

arhiveeritakse piiratud kujul (nimi, töökoht, ICOMi liikmeks oldud periood ja liikmekaardi number) 

organisatsioonisisese statistika eesmärgil ning neid töödeldakse samaväärselt aktiivsete andmetega. 

Isikul on õigus pärast ICOMi liikmelisuse lõppemist nõuda enda nime eemaldamist arhiivfailist. Eesti 

ICOM ei vastuta isikuandmete eemaldamise eest ICOMi infosüsteemidest. 

 

Andmetega tutvumine ja liikmete õigused 

Liikmetel on õigus olla kursis oma isikuandmete töötlemisega Eesti ICOMis, saada selle kohta igakülgset 

teavet ning nõuda nende parandamist. Kui Eesti ICOMil ei ole isikuandmete töötlemiseks enam alust, 

võib nõuda nende töötlemise kohest lõpetamist või kustutamist. Kui liige leiab, et isikuandmete 

töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

 

Kontakt 

Kõigi isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral pöörduda e-posti teel 

(icomeesti@gmail.com) või kirjalikult aadressil: Agnes Aljas (ICOM Eesti Rahvuskomitee esimees), 

ICOM Eesti Rahvuskomitee, Muuseumi tee 2, 50532 Tartu  
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