Andmekaitsetingimused
Tallinna Ülikool, pidades oluliseks isiku privaatsust ja isikuandmete kaitset ning hinnates
andmesubjekti
usaldust,
lähtub
isikuandmete
töötlemisel
alljärgnevatest
andmekaitsetingimustest:
1.
Mõisted ja lühendid
1.1. „Andmesubjekt“ – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid Tallinna
Ülikool töötleb, sh tasemeõppes või täienduskoolituses õppija, konverentsil osaleja, töötaja,
teenuse osutaja, kodulehe külastaja, avalduse esitaja.
1.2. „Isikuandmed“– igasugune teave andmesubjekti kohta, sh nimi, isikukood,
kontaktandmed, arvuti IP-aadress.
1.3. „Isikuandmete töötlemine“– isikuandmetega tehtavad toimingud, sh kogumine,
säilitamine, kasutamine, muutmine, kustutamine;
1.4. „Vastutav töötleja“– isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
1.5. „Volitatud töötleja“– isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
1.6. „Kolmas isik“– isik, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ega
nimetatud isikute töötaja.
1.7. „Kolmas riik“– riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik.
1.8. „AKI“ – Andmekaitse Inspektsioon, isikuandmete kaitse järelevalveasutus.
1.9. „TLÜ“ – Tallinna Ülikool, avalik-õiguslik juriidiline isik.
2.
Isikuandmete töötlemisel TLÜ:
2.1. Töötleb isikuandmeid, sh edastab neid kolmandale isikule ja/või kolmandasse riiki,
ainult seaduse, lepingu, nõusoleku või õigustatud huviga määratud eesmärgil ja ulatuses
järgides kõiki andmekaitset reguleerivaid õigusakte.
2.2. Tagab isikuandmete kaitse läbi tõhusate organisatsiooniliste, füüsiliste ja
infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku,
kaitstes isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmeid sisaldav teave on
tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, millele on kehtestatud
juurdepääsupiirang.
2.3. Töötleb isikuandmeid paberkandjal või infosüsteemis. Isikuandmeid, mida TLÜ enam
ei vaja, sh säilitustähtaja möödumise tõttu, kustutatakse.
2.4. Töötleb isikuandmeid vastavuses TLÜ isikuandemete töötlemisele kehtestatud
nõuetele. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, andmesubjektid, isikuandmete liigid ning teave
isikuandmete avalikustamise/ edastamise/ säilitamise kohta on kirjas isikuandmete
töötlemisülevaates. Infosüsteem, milles isikuandmeid töödeldakse ning dokumentidele
kehtestatud asukohad, juurdepääsupiirangud ja säilitustähtajad on sätestatud ka TLÜ
dokumentide loetelus.
2.5. Võimaldab ligipääsu isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud TLÜ töötajatele,
kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete
töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
2.6. Ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete
väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmesubjekt on andnud selleks loa.
2.7. Avalikustab avaliku teabe seaduse alusel teatud osa teabest ja dokumentidest oma
kodulehel. Juurdepääsu piiramisel lähtutakse avaliku teabe seaduse §-st 35. Andmesubjektiga
seotud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, avalikus dokumendiregistris
kasutatakse andmesubjekti nime asemel initsiaale, dokumendi pealkiri näidatakse kujul, mis

ei võimalda aimata selle täpsemat sisu ja seal ei kuvata juurdepääsupiiranguga dokumendi
sisu. Juurdepääsupiirangutega on võimalik tutvuda dokumentide loetelus.
2.8. Vastab isiku pöördumisele tema valitud viisil kas e-posti või kirja teel. Olenevalt
teema delikaatsusest edastatakse vastus krüpteeritud või krüpteerimata e-kirjaga.
Küpteerimise asemel võib kasutada ka turvalist parooli, seda tingimusel, et parool edastatakse
teisel viisil ja turvaliselt. Kui isik soovib vastust saada posti teel, siis vastatakse talle olenevalt
teema delikaatsusest kas liht- või tähtkirjaga.
2.9. Töötleb andmesubjekti või kolmanda isiku (avaldaja) palvel isikuandmeid vastava
avalduse alusel. Avaldaja peab suutma tõendada oma isikusamasust ja andmete saamise
õigust. Kui TLÜ ei ole veendunud, et andmete edastamine on õigustatud, andmeid ei
väljastata. Avaldus rahuldatakse või sellele esitatakse põhjendatud keeldumine seadusega
ettenähtud tähtaja jooksul. Kui avaldust on vaja täpsustada või kui isikuandmete töötlus on
aeganõudev, võib TLÜ avalduse rahuldamise tähtaega pikendada informeerides sellest
avaldajat.
2.10. Analüüsib enne punktis 2.9. nimetatud avalduse alusel dokumendi väljastamist kas
taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et
juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse.
2.11. Edastab andmesubjektilt isikuandmete saamisel talle teabe vastutava töötleja kohta,
selle esindaja nime ja kontaktandmed, vajadusel andmekaitsespetsialisti kontaktandmed,
isikuandmete töötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse. Vajadusel teavitab kavatsusest edastada
isikuandmed kolmandale isikule ja/või kolmandasse riiki ning annab teavet kaitse piisavuse
või kaitsemeetmete sobivuse kohta. Samuti antakse teada andmete säilitamise tähtajad või
nende määramise kriteeriumid. Andmesubjekti teavitatakse tema õigusest nõuda isikuandmete
parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist, õigusest nõusolek igal
ajal tagasi võtta ning õigusest esitada kaebus AKI’le. Kui isikuandmeid saadakse mujalt kui
andmesubjektilt, teavitatakse teda lisaks eelnevale ka isikuandmete päritoluallikast.
3.
Isikuandmete töötlemisega seoses andmesubjekt:
3.1. Võib isikuandmete töötluseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, esitades
vastavasisulise avalduse punktis 3.10. näidatud e-posti aadressile, ilma et see mõjutaks enne
tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.
3.2. Võib saada TLÜ-lt kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid
töödeldakse. Kui töödeldakse, siis saada teavet töödeldud isikuandmete, nende töötlemise
eesmärkide ja liikide kohta. Kui teavet edastati kolmandatele isikutele ja/või kolmandatesse
riikidesse, siis informatsiooni ka selle kohta.
3.3. Võib nõuda tema ebaõigete isikuandmete parandamist, mittetäielike andmete
täiendamist, isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt õigusaktidele.
3.4. Võib nõuda teda käsitlevate isikuandmete kustutamist, väljaarvatud juhul, kui TLÜ-l
või kolmandal isikul on õiguslik alus nende isikuandmete töötlemiseks.
3.5. Võib nõuda isikuandmete ülekandmist vaid siis, kui see on tehniliselt teostatav, st kui
kaks süsteemi suudavad omavahel turvaliselt suhelda ja vastuvõttev süsteem on tehniliselt
suuteline sissetulevaid andmeid vastu võtma.
3.6. Võib esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes kui see toimub TLÜ või
kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Välja arvatud juhul, kui on tõendatud, et andmeid
töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja
vabadused, või kui andmeid töödeldakse õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise
eesmärgil.
3.7. Võib keelata isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil, sealhulgas
profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega.

3.8. Võib nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes
automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid
õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju. Välja arvatud juhul, kui see on
vajalik andmesubjekti ja TLÜ vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või kui seda
tehakse seaduse või andmesubjekti nõusoleku alusel.
3.9. Võib saada teavet tema isikuandmetega seotud rikkumistest, kui rikkumine kujutab
endast tõenäoliselt suurt ohtu tema õigustele ja vabadustele. TLÜ peab vastavas teates selges
ja lihtsas keeles kirjeldama rikkumise laadi ning esitama andmekaitsespetsialisti või muu
pädeva isiku nime ja kontaktandmed või kirjeldama rikkumise võimalikke tagajärgi või
informeerima võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks rakendatud/kavandatud meetmetest.
3.10. Võib isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste tekkimisel või kaebuse
esitamiseks pöörduda TLÜ poole alljärgnevatel kontaktidel:
Aadress: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Telefon: +372 640 9101
E-post: tlu@tlu.ee
Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:
Telefon: +372 640 9102
E-post: andmekaitsespetsialist@tlu.ee
3.11. Kui andmesubjekt leiab, et TLÜ on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on
tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks AKI või kohtu poole.
Tallinna Ülikool jätab endale õiguse igal ajal ja ühepoolselt andmekaitsetingimusi muuta.

