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ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

Kinnitatud 22.02.2023 

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete 

töötlemise põhimõtted Pere Sihtkapital Sihtasutuses (edaspidi Pere Sihtkapital), 

andmesubjekti õigused ja Pere Sihtkapitali kohustused isikuandmete 

töötlemisel. 

 

1.2. Pere Sihtkapital töötleb isikuandmeid lähtudes Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta), isikuandmete kaitse seadusest ja 

muudest asjakohastest õigusaktidest. 

 

1.3. Käesolev kord avalikustatakse Pere Sihtkapitali veebilehel. Lisaks 

avaldatakse korral põhinev privaatsuspoliitika, kus selgitatakse isikuandmete 

töötlemise tingimusi. 

 

1.4. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas 

isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja 

avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute 

teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, 

ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu 

eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja 

kasutatavatest vahenditest. 

 

1.5. Korras kasutatakse mõisteid eelkõige alljärgnevas tähenduses: 

1.5.1. isikuandmete töötleja/vastutav töötleja – Pere Sihtkapital ja tema töötaja, 

kes töötleb isikuandmeid Pere Sihtkapitali ülesandel; 

1.5.2. andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid 

Pere Sihtkapital töötleb, sh konkursil või preemia väljaandmisel osaleja, Pere 
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Sihtkapitali tellitud uuringus osaleja, konverentsil/seminaril osaleja, töötaja, 

teenuse osutaja, kodulehe külastaja, avalduse esitaja; 

1.5.3. isikuandmed – mis tahes andmed, mis Pere Sihtkapitalil andmesubjekti 

kohta teada on, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed 

on, sh ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni- või mobiiltelefoninumber ning 

postiaadress, arvuti IP aadress jt andmed; 

1.5.4. eriliiki isikuandmed – poliitilised vaated, usulisi ja maailmavaatelisi 

veendumusi kirjeldavad andmed; etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust 

kirjeldavad andmed; andmed terviseseisundi või puude kohta; andmed 

pärilikkuse informatsiooni kohta; biomeetrilised andmed; andmed seksuaalelu 

kohta; andmed ametiühingu liikmelisuse kohta; andmed süüteo toimepanemise 

või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise 

asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist; 

1.5.5. kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole andmesubjekt, 

vastutav töötleja, volitatud töötleja ega nimetatud isikute töötaja; 

1.5.6. volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid Pere Sihtkapitali 

ülesandel seaduse, seaduse alusel antud õigusakti või kirjaliku lepingu alusel. 

  

 

II ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK 

2.1. Pere Sihtkapital töötleb isikuandmeid üksnes õiguspäraste eesmärkide 

saavutamiseks ning ulatuses, mis on vajalik Pere Sihtkapitali põhikirjast 

tulenevate ülesannete ja tegevuste ning kaasnevate tegevuste elluviimiseks. 

 

 

III ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

3.1. Isikud, kelle isikuandmeid Pere Sihtkapitalis töödeldakse, on peamiselt 

andmesubjektid, kelle andmeid on vaja töödelda tulenevalt põhikirjas sätestatud 

ülesannete ja tegevuste ning põhitegevusega kaasnevate tegevuste 

elluviimiseks. 

 

3.2. Pere Sihtkapitalis töödeldavate isikuandmete, sh eriliigiliste isikuandmete 

koosseisu kuuluvad peamiselt: 

3.2.1. isikut tuvastavad andmed, s.h nimi, isikukood, rahvus, emakeel; 

3.2.2. kontaktandmed (mobiiltelefoni või telefoninumber, aadress, e-posti 

aadress); 

3.2.3. andmesubjekti poolt määratud kontaktisiku andmed (nimi, mobiiltelefoni 

või telefoninumber, aadress, e-posti aadress); 

3.2.4. teave isiku perekonna ning sotsiaalse tugivõrgustiku kohta (perekonnaseis, 

laste arv vms); 

3.2.5. andmed hariduse, harrastuste, loomingulise tegevuse, eluviiside ning 

tööalase tegevuse kohta; 



 
 

2 

 

3.2.6. teave isiku terviseseisundi kohta; 

3.2.7. õpisooritused ja neile antud hinnangud. 

  

3.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub Pere Sihtkapital Isikuandmete kaitse 

seaduse § 14 toodud põhimõtetest ehk seaduslikkuse, eesmärgipärasuse, 

minimaalsuse, kasutuse (säilitamise) piiramise, õigsuse ja andmete kvaliteedi, 

turvalisuse, vastutuse ja läbipaistvuse põhimõtetest. 

  

3.4. Lähtudes korras toodud isikuandmete töötlemise põhimõtetest Pere 

Sihtkapital: 

3.4.1. töötleb isikuandmeid ainult seaduse, lepingu, nõusoleku või õigustatud 

huviga määratud eesmärgil ja ulatuses järgides kõiki andmekaitset reguleerivaid 

õigusakte; 

3.4.2. tagab isikuandmete kaitse läbi tõhusate organisatsiooniliste, füüsiliste ja 

infotehnoloogiliste turvameetmete (nt edastab andmeid krüpteeritult); 

3.4.3. töötleb teadusuuringu tegemise käigus eriliigilisi isikuandmeid üksnes siis, 

kui uuringu isikuandmete töötlemise tingimuste täitmist on eelnevalt 

kontrollinud asjaomase valdkonna eetikakomitee või kui teadusvaldkonnas 

puudub eetikakomitee, siis Andmekaitse Inspektsioon; 

3.4.4 töötleb isikuandmeid paberkandjal või infosüsteemis; 

3.4.5. kustutab või hävitab isikuandmed, mida Pere Sihtkapital enam ei vaja; 

3.4.6. võimaldab ligipääsu isikuandmetele ainult vastava juhendamise saanud 

töötajatele ning muudele volitatud isikutele, kellel on õigus isikuandmeid 

töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide 

saavutamiseks; 

3.4.7. ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui 

andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmesubjekt on andnud 

selleks loa. Isikuandmete edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine 

kolmandale isikule on lubatud andmesubjekti nõusolekuta juhul, kui 

isikuandmed laekuvad ja neid töödeldakse isikustamata kujul (nt anonüümsed 

küsitlused ja uuringud); üksikjuhtumil andmesubjekti või muu isiku elu, tervise 

või vabaduse kaitseks, kui andmesubjektilt ei ole võimalik nõusolekut saada; 

isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks; 

3.4.8. ei töötle isikuandmeid otseturunduse eesmärgil; 

3.4.9. avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks kajastab Pere Sihtkapital uudiseid 

ja fotosid oma ülesannete täitmisest oma veebilehel ning muudes 

meediakanalites; 

3.4.10. tagab isikuandmete saamisel andmesubjektile järgmise teabe: andmed 

vastutava töötleja kohta (esindaja nimi ja kontaktandmed); isikuandmete 

töötlemise eesmärk ja õiguslik alus; andmete säilitamise tähtajad; teave 

andmesubjekti õigusest nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, 

töötlemise piiramist, andmete ülekandmist; õigusest nõusolek igal ajal tagasi 
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võtta; õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile; teave isikuandmete 

päritoluallikast kui isikuandmeid saadakse mujalt kui andmesubjektilt. 

  

3.5. Isikuandmete töötlemisega seoses võib andmesubjekt: 

3.5.1. isikuandmete töötluseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, esitades 

vastavasisulise avalduse punktis 3.5.7 näidatud e-posti aadressile, ilma et see 

mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete 

töötlemise seaduslikkust; 

3.5.2. saada Pere Sihtkapitalilt kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid 

isikuandmeid töödeldakse; 

3.5.3. nõuda tema ebaõigete isikuandmete parandamist, mittetäielike andmete 

täiendamist, isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt õigusaktidele; 

3.5.4. nõuda teda käsitlevate isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui 

Pere Sihtkapitalil või kolmandal isikul on õiguslik alus nende isikuandmete 

töötlemiseks; 

3.5.5. saada teavet tema isikuandmetega seotud rikkumistest, kui rikkumine 

kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu tema õigustele ja vabadustele; 

3.5.6. isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste tekkimisel või kaebuse 

esitamiseks pöörduda Pere Sihtkapitali poole aadressil pere@peresihtkapital.ee. 

  

 

IV ISIKUANDMETE TURVAMEETMED 

4.1. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad neid 

ebaseadusliku juurdepääsu, volitamata töötlemise ja juhusliku kaotamise, 

hävimise eest. 

  

4.2. Töödeldavad isikuandmed asuvad Zone.ee keskkonnas, mille serverid 

asuvad Euroopa Liidus. Zone.ee keskkonnas hotakse e-posti, veebi, andmebaasi 

jne servereid turvalisuse nimel lahus. Lisaks on kõigest muust täiesti eraldi 

asukohas varukoopiad. Andmetele ligipääsemiseks kasutatakse unikaalseid 

kasutajatunnuseid ja paroole ning on tagatud, et kasutajal (Pere Sihtkapitali 

töötajal) on ligipääs üksnes tema tööks vajalikele andmetele. Andmeid hoitakse 

serveris, mitte isiklikus tööarvutis. 

4.3. Üksikutel juhtudel võivad isikuandmed olla ka digitaalkujul andmekandjatel 

(andmed on krüpteeritud) või paberkandjal dokumentidena, mida hoitakse 

juhatuse liikme poolt lukustatavas kapis. 

4.4. Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastatakse ja säilitatakse 

ainult krüpteeritult.  
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4.5. Turvameetmena kasutatakse vajadusel andmete pseudonüümimist ehk 

isikuandmete töötlemist sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa ilma täiendavat 

teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist 

täiendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud või tuvastatava füüsilise 

isikuga seostamise vältimise tagamiseks rakendatakse tehnilisi ja korralduslikke 

meetmeid või anonüümimist ehk isikuandmete töötlemist nii, et selle järel ei ole 

isikute taastuvastamine ühelgi mõistlikul ja tõenäolisel meetodil enam võimalik. 

 

4.6. Turvameetmena on kasutusel andmete varundamine, mis toimub 

automaatselt zone.ee keskkonnas. Lisaks hoitakse varukoopiat ainult Pere 

Sihtkapitali juhatuse liikme juurdepääsuõigusega kataloogis.  

 

 

V ANDMEKAITSEGA SEOTUD RIKKUMISTE LAHENDAMINE 

5.1. Isikuandmetega seotud rikkumine on mistahes turvanõuetega seotud 

rikkumine, mis põhjustab isikuandmete lubamatu hävimise, kaotsimineku või 

muutmise; 

lubamatu avalikustamise või lubamatu juurdepääsu võimaldamise selleks 

volitamata isikutele. 

  

5.2. Pere Sihtkapital dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, 

sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. 

 

5.3. Kui rikkumine põhjustas või tõenäoliselt põhjustab andmesubjektide 

õigustele ja vabadustele kahju, kohustub Pere Sihtkapital esitama hiljemalt 72 

tunni jooksul rikkumisteate Andmekaitse Inspektsioonile. 

 

5.4.  Kui rikkumine põhjustas või tõenäoliselt põhjustab andmesubjektidele 

suure kahju (oht inimese elule, tervisele, varale ja mainele), kohustub Pere 

Sihtkapital sellest teavitama ka andmesubjekti. 

  

5.5. Juhul, kui Pere Sihtkapital on rikkumise tuvastajana andmete volitatud 

töötleja, kohustub Pere Sihtkapital rikkumisest koheselt teavitama vastutavat 

töötlejat. 

 

 

VI MUUTMINE 

6.1 Pere Sihtkapitalil on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta, teavitades 

sellest veebilehel www.peresihtkapital.ee 

  

  

 

http://www.peresihtkapital.ee/

