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SA ENDLA TEATER PRIVAATSUSPOLIITIKA 

1. Isikuandmete vastutav töötleja on SA Endla Teater (edaspidi Endla), registrikood 90010769, aadress 
Keskväljak 1, 80010 Pärnu, e-post teater@endla.ee. 

2. Endla töötleb isikuandmeid õigusaktidega teatrile pandud ülesannete ja kohustuste täitmiseks, 
teenuste osutamiseks ja sõlmitud lepingute täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse 
õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. 

3. Isikuandmed, mida vajadusel töödeldakse: 

 nimi; 

 isikukood; 

 kontaktandmed (telefon, e-post); 

 isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; 

 haridus; 

 perekonnaseis; 

 muud lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. 

4. Dokumente säilitatakse vastavalt dokumentide loetelus märgitud säilitustähtaja lõpuni või avalikku 
arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Statistikat ja asutuse 
tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta. 

5. Värbamise ja valiku käigus kandidaatide esitatud dokumente ja muid valiku- ja värbamisprotsessi 
käigus tähtsust omavaid dokumente säilitatakse 1 aasta jooksul valiku lõppotsuse tegemisest. 
Konkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ega isikutele, kes värbamis- ja 
valikuprotsessis ei osale. Kandideerija dokumentidele võimaldatakse juurdepääs isikutele, kes on 
seotud konkursi otsustusprotsessiga. Ei avalikustata ka teavet inimese osalemise kohta konkursil. 

6. Jälgimisseadmeid kasutatakse üksnes isikute või vara kaitseks. Jälgimiskaamerad on teatris 

järgmistes kohtades:  

 Suure saali publikutrepid – 2 tk 

 Teatri parkla – 4 tk 

 Suure saali lava + publiku osa – 2 tk 

 Lavaalune pöördlava tasapind – 1 tk 

 Küüni saal – 2 tk 

Kaamerate salvestused kustutatakse 3 kuu möödumisel, kui ei esine turva intsidente. Kaamera 

salvestusi ei avaldata  selleks mitte õigust omavatele isikutele 

7. Endla ei avalda isikute andmeid ega muud juurdepääsupiiranguga teavet kolmandale poolele, välja 
arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus (näiteks kohtu või kohtueelse 
menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus. 

8. Isiku õigused seoses oma andmetega: 

 Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta kogume; 

 Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete eemaldamist või uuendamist; 

 Teil on õigus loobuda otsepostitustest; 

 Soovi korral võite nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kuid 
see võib piirata Teile teatud teenuse osutamist või isikupärastatud sisu pakkumist; 

 Oma õiguste kaitseks on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

Punktis 8 märgitud õiguste teostamiseks tuleb esitada Endlale omakäeliselt või digitaalselt 
allkirjastatud taotlus aadressile teater@endla.ee. 
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