
Isikuandmete töötlemine Sihtasutuses Eesti 

Maaelumuuseumid 

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid võib oma tegevuse käigus saada teavet, mis sisaldab Teie 

isikuandmeid. Need võivad sisalduda nii dokumentides kui ka salvestuda infosüsteemides. 

Mõnel juhul võivad Teie isikuandmed ja pöördumine saada teatavaks kolmandatele isikutele 

või võidakse need avalikustada meie dokumendiregistris. 

 
Järgnevalt anname ülevaate, kuidas hoiame Sihtasutuses Eesti Maaelumuuseumid Teie 

eraelulist, s.o isikuandmetega ja delikaatsete isikuandmetega seotud teavet, mis on meile 

teatavaks saanud, ja kuidas me edastame seda teavet vajadusel kolmandatele isikutele. Samuti 

saate teada, mis eesmärgil muuseum Teie andmeid kasutab ja säilitab ning millised on Teie 

õigused, kui muuseum Teie andmeid töötleb. 

 

 

Territooriumi külastamine 

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid  Eesti Põlumajandusmuuseumi ja Tori 

Hobusekasvanduse territoorium on ööpäevaringse videovalve all. Isikute liikumine 

territooriumil salvestatakse turvakaalutlustel. Videosalvestuse käigus saadud isikuandmeid 

kasutatakse üksnes asutusesiseselt muuseumi ja tema töötajate ning külaliste turvalisuse 

tagamiseks. Eeltoodud isikuandmeid säilitatakse 2 nädalat. 
 

Kandideerimine tööle või praktikale 
Sihtasutusse Eesti Maaelumuuseumid tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest. 
Ka muuseumile esitatud CV ametikohale kandideerimiseks on dokument, mis registreeritakse ja 
millele ka vastatakse. 

Kuna CV, mille ametikohale kandideerimisel esitate, sisaldab Teie isikuandmeid, siis on CV-le 
kehtestatud juurdepääsupiirang ja juurdepääs on piiratud ka muuseumi sees. Ametikohale 
kandideerijate CV-dele võimaldatakse juurdepääs ainult personali töötajatele ja konkursikomisjoni 
liikmetele. Kui esitate oma CV-s tööle soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena 
nimetatud isikutega suhelda. 

Meile tööle kandideerides on Teil õigus saada teada, milliseid andmeid me Teie kohta kogunud 
oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada 
vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda. 

Kui esitate meile CV praktikale kandideerides, kehtivad samad nõuded, mis kehtivad ka tööle 
kandideerides. 



Konkurssidega seotud teavet saame kasutada ka muuseumi töö kvaliteedi ja töökorralduse 
hindamiseks ning statistika koostamiseks, siis selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse 
üldistatult. 

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul (sel juhul võetakse Teiega 
isiklikult ühendust) Teie andmed, et võimalusel pakkuda Teile tööd teisele Teie erialale vastavale 
töökohale. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh 
pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 

Värbamisprotsessis kandidaatide CV-de ja avalduste edasisel menetlemisel hoiame neid lahus 
muudest dokumentidest ja kui Teid ei valitud kandideeritavale ametikohale, siis hoiame Teie 
andmeid lõpetatud toimikus kuni hävitamiseni. 

Kandidaatide avaldusi ja CVsid sisaldavad sarja dokumendid hävitatakse ühe aasta möödumisel 
asjaajamisaasta lõppemisest. 

Õigus tutvuda enda andmetega 
Kui soovite tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, esitage meile isiklikult 
omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades 
veendunud Teie isikusamasuses. Teie kohta kogutud andmeid väljastatakse ainult Teile. 
Kolmandale isikule väljastame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on seadusest otse 
tulenev õigus. 

Võimaluse korral väljastame Teile andmed Teie soovitud viisil viie tööpäeva jooksul alates 
taotluse saamisest. Turvasalvestusi ei väljastata turvakaalutlustel ja sellega kaasneks ka 
salvestustele jäänud kolmandate isikute õiguste rikkumine. 

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise 
lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks 
esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. 

Kui Te leiate, et andmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse 
Inspektsiooni või kohtu poole. 
 

Küpsiste kasutamine 
Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavad Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumi veebilehed 
„küpsiste“ tehnoloogiat.  
 
Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid ei kogu ega töötle kodulehe kasutajate andmed. 
 

Isikuandmetega seotud rikkumine 
Kui Sihtasutuses Eesti Maaelumuuseumid toimub eraisikute isikuandmetega seotud rikkumine ja 
see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame 
sellest Andmekaitse Inspektsiooni, kes menetleb rikkumist. Kindlasti võtame kasutusele 
meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada. 
Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame 
sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid 
olukorra leevendamiseks. 

Isikuandmete kaitset koordineerib muuseumis andmekaitsenõunik, kelle poole saab pöörduda 
aadressil dpo@agri.ee. 
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