ISIKUANDMETE KAITSE

MTÜ Meelevald lähtub isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse
seadusest.
1. Andmete kogumine
1.1 Koolitusele registreerimisel küsitakse osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit
ning e-posti aadressi.
1.2 Tasuliste koolituste puhul küsitakse arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi,
aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.
Selgitus: Neid andmeid kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning
et täita meie vahel sõlmitud lepingut (koolitusega seotud korraldusliku info ja koolitusmaterjalide
edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks jne).
Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi arve koostamiseks.
Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt väljastame koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi,
millele tuleb märkida koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood.
Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike kaebuste ja õigusvaidluste
lahendamisel (õigustatud huvi).

2. Andmete töötlemine ja jagamine
2.1 Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul
määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat
koolituse ülesehitust.
2.2 MTÜ Meelevald vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete
eesmärgipärase kasutamise eest.
Selgitus: Koolitustel osalejate kohta peame edastama andmeid koolituse eest maksjale ehk
lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole teie ise, vaid keegi teine (tööandja, Töötukassa vms), sest lõpptellijal
on õigustatud huvi ning juriidiline kohustus saada andmeid selle kohta, mille eest ta on maksnud.
Edastame koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, teatud juhtudel ka isikukood või
töötukassa kliendinumber) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori ülesanne on kontrollida, kas
koolitusel osalevad ikka registreeritud isikud ning kes registreeritud isikutest on kohal ja kes puudub.
Maksekohustuste rikkumise korral võime edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood,
maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa) teavet maksehäireregistrisse, mida peab
AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137) ning mida maksehäireregistri kasutajad (pangad,
tööandjad jne) kasutavad krediidiotsuste tegemiseks ja lepingupartnerite taustakontrolliks.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka
inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad
vastavate nõuete menetlemisega.
Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt
seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tarbijakaitseameti,
Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud kontrollide käigus) või kui esineb olukord, mil oleme
seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (informatsioonikohustuse täitmine
maksu- ja tolliametile, teavitamiskohustuse täitmine rahapesu andmebüroole jne).
Isikuandmete edastamisel järgime minimaalsuse põhimõtet. See tähendab, et edastame andmeid
vastuvõtjale vaid mahus, milleks see on andmete kogumise ja edastamise eesmärki silmas pidades
õigustatud ja vajalik (koolituse lõpptellijale edastame registreerimislehed või individuaalsed
osavõtulehed, millelt nähtub koolitusel osaleja nimi, isikukood, koolitusel osalemise aeg ja koht ning
osaleja allkiri). Samuti on lõpptellijal õigus saada ärakiri koolituse läbimist tõendavast tunnistusest või
tõendist.
3. Andmete säilitamine
3.1 Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.
3.2 Andmeid säilitatakse koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni või seni, kuni andmete
säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.
3.3. Töötukassa klientide isikuandmed kustutatakse kui teenusest on möödunud kuus kuud.

4. Osapoolte õigused ja vastutus
4.1 MTÜ Meelevald võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja/või videosalvestisi MTÜ Meelevald
kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustustes meedias.
4.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest MTÜ
Meelevald koolituse või andmekaitse kontaktisikut kirjalikult.
4.3 MTÜ Meelevald il on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid
isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.
4.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus MTÜ Meelevald ilt küsida täpsustusi isikuandmete
kaitse kohta.
4.5 MTÜ Meelevald vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja
eesmärgipärase kasutamise eest.
4.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.
4.7 MTÜ Meelevald il on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad
tingimused on kajastatud MTÜ Meelevald kodulehel.
Lähtume isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest sh Euroopa isikuandmete kaitse
üldmäärusest nr 2016/679, jõustumise aeg 25.05.2018
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