
SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi isikuandmete töötlemise põhimõtted 

 

1. Isikuandmete töötlemine 

Isikuandmed 
Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad 

isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja 

kuuluvust. 

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas andmete kogumine, 

salvestamine, korrastamine, muutmine, säilitamine, edastamine ja kustutamine. 

 

NB! Alljärgnev teave ei hõlma: 

 juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui 

andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega; 

 isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi (edaspidi 

muuseum) veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda muuseum (välislingid). 

2. Isikuandmete töötlemise alused 

Muuseum töötleb isikuandmeid kas andmesubjekti nõusoleku või seaduse alusel. Isikuandmete 

töötlemiseks peab isikuandmete kaitse määruse kohaselt olema õiguslik alus: 

1) andmesubjekt ise avaldab andmed või annab andmete töötlemiseks nõusoleku 

 nõusolek on seotud kindla eesmärgiga, 

 ühel eesmärgil kogutud andmeid ei või uue nõusolekuta kasutada teisel eesmärgil, 

 nõusoleku olemasolu peab tõendama isikuandmete töötleja, 

 andmesubjekt võib nõusoleku tagasi võtta 

2) seaduse alusel, ilma nõusolekuta: 

 kas seaduses otse kirjas või seadusest tuleneva ülesande täitmiseks vajalik, 

 lepingu, sh töölepingu, täitmiseks (va delikaatsete isikuandmete osas), 

 ajakirjanduslikul eesmärgil avaliku huvi korral, kusjuures see kehtib ka blogide ja 

netikommentaaride kohta, 

 akadeemilise, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks, 

 avalikus kohas salvestamine, 

 võlaandmed õigustatud huvi korral, 

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

 teaduseks, statistikaks. 

Isikuandmete kaitse seadus ning õigusliku aluse nõue ei kohaldu, kui isikuandmeid kasutatakse 

eranditult isiklikul otstarbel. 

3. Isikuandmete töötlemine muuseumis 

Muuseumi kodulehe külastajate andmeid, sh tagasiside ankeetide täitmisi, töödeldakse ainult statistika 

tegemiseks isikustamata kujul.  

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti 

või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), 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. 

Telefonikõnesid ega eraisikutega peetavaid kirjavahetusi ei salvestata.  

Tellitud (tasuliste) teenustega, sh haridusprogrammide, ekskursioonide,  ruumide rendi, 

sünnipäevaprogrammide, jõulupidude jms, seoses kasutame meile esitatud andmeid vaid antud üritusega 

seotult ning ei jaga neid kolmandate isikutega. Avalike ürituste raames kogutud andmeid, sh 

eelregistreerimise ja piletite eelmüügiga seotud andmeid, kasutame samuti üksnes konkreetse üritusega 

seotud personaalteavitusteks. Peale ürituse toimumist andmed kustutakse. 

3.1 Muuseumisse tööle kandideerimine 

Tööle kandideerija valimisel lähtub muuseum isiku enda avaldatud ja avalikest allikatest pärinevast 

infost. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid muuseum tema kohta kogunud on. 

Samuti on kandidaadil õigus kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. 

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja 

andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Muuseum eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud 

enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. 

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) 

saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 

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

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Selleks tuleb esitada muuseumile 

omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. 

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 muuseumile 

omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. 

Seaduses sätestatud juhtudel, näiteks kui muuseumil ei ole isikuandmete töötlemiseks seaduslikku alust, 

on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada muuseumile 

omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. 

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

Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse. 

Eelpool nimetatud taotluste ja küsimustega, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist muuseumis, 

palume pöörduda muuseumi andmekaitsespetsialisti poole. Muuseumi andmekaitsespetsialisti e-

post: info@spordimuuseum.ee. 

 

 


