
Narva Noortekeskuse andmekaitsetingimused 

 

Narva Noortekeskus juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist 

reguleerivatest õigusnormidest. 

Töötlemise eesmärk 

Narva Noortekeskuse tegevuse põhieesmärgiks on talle seadusega pandud avalike ülesannete 

täitmine, sh noortele avalike teenuste osutamine. Teenuse osutamiseks vajame asjakohaseid 

andmeid, sealhulgas ka isikuandmeid.  

Mõisted:  

Isikuandmed on andmed, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.  

Delikaatsed isikuandmed on andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi 

veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu 

liikmelisust ja seksuaalelu.  

Tehnilised andmed on statistilised andmed, mida ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub 

võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.  

Isiku algatuseta töötleb noortekeskus isikuandmeid, kui seadus näeb vastava õiguse avaliku 

ülesande täitmiseks ette, näiteks kui isik on mõne menetluse osapool. Meil võib olla vajadus 

töödelda kindlal eesmärgil isikuandmeid ka isiku nõusolekul, näiteks projektide aruandlused, 

projektitulemuste kajastamine kodulehel ja keskuste facebooki jm lehtedel. 

Isikuandmete töötlemisel ja neile ligipääsu korraldamisel lähtume peamiselt isikuandmete kaitse 

seadusest ja avaliku teabe seadusest ning püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et 

isikute eraelu puutumatust riivatakse võimalikult vähe. Töötleme isikuandmeid vaid ulatuses, 

mis on vajalik avalike ülesannete täitmiseks. 

Kirja saatjale vastamiseks kasutame isikuandmeid (kontaktandmed), mida osaline on eelkõige ise 

noortekeskusele avaldanud. 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 

Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid juhul, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ning 

andmesubjekt on üheselt arusaadava nõusoleku oma andmete töötlemiseks andnud. Küsime 

nõusolekut nii, et see on selgelt eristatud muudest küsimustest, esitatud lihtsas ja selges keeles, 

kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt allkirjastatud avalduses, e-kirjas, 

SMSis). Isikul on õigus  oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes meile oma soovist teada. 

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise 

seaduslikkust. 

Lepingu täitmiseks töötleme isikuandmeid võlaõiguslike lepingute (sh hankelepingute ja 

töölepingute) sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid 

lepingu täitmisel võivad olla: töötaja või teenuse osutaja isiku tuvastamine, lepinguga võetud 

kohustuste täitmine, töötaja või teenuse osutajaga suhtlemine, maksekohustuste täitmine või selle 

täitmise tagamine, nõuete esitamine, realiseerimine, kaitsmine. Lepingu täitmise eesmärgil ei 

töödelda isikuandmete eriliike (nt terviseandmeid), nende andmete puhul on töötlemise 

seaduslikkuse aluseks muu asjakohane alus (nt õigusnõude ettevalmistamine).  

Juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks töötleme 

isikuandmeid õigusaktides sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Näiteks töötleme isikuandmeid 



raamatupidamis-, maksu- või töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lõpp-

rahastajale aruannete esitamiseks.  

Narva Noortekeskuse õigustatud huvi tähendab huvi pakkuda noortele kvaliteetseid teenuseid, 

mida arendada vastavalt  noorte soovidele, mistõttu võime teenuste parendamiseks ja suhete 

hoidmiseks küsida noortelt või töötajatelt tagasisidet (nt korraldada rahuoluküsitlusi).  

Eluliste huvide kaitseks võib Narva Noortekeskus töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik 

andmesubjekti kaitsmiseks (nt erakorraline abi). 

Tagame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse läbi organisatsiooniliste, 

füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete (näiteks töötajate andmekaitseteemaline 

koolitamine, juurdepääsupiirangud meie infosüsteemidele, hoonete turvameetmed, nagu 

sisenemine vaid pääsuloaga). 

Narva Noortekeskuse veebilehe külastamine ja küsitlustel osalemine 

Veebilehe külastajate andmeid ja meie korraldatud küsitlustes osalejate andmeid töötleme 

isikustamata kujul. Veebilehe külastajate andmeid kogume külastusstatistika tegemiseks (millist 

veebilehe osa kasutatakse ja kui kaua seal viibitakse) ja küsitlustes osalejate andmeid kogume 

küsitluse tulemuste selgitamiseks. 

Isikuandmete säilitamine 

Isikuandmeid säilitame neid sisaldavale teabele määratud säilitustähtajani ja tähtaja möödudes 

üldjuhul dokumendid kustutatakse või hävitatakse. Säilitustähtajad tulenevad õigusaktidest ja 

tööalasest vajadusest teabe kasutamiseks. 

Õigus enda andmetega tutvuda 

Väljastame isikule tema kohta kogutud isikuandmeid ja dokumente sellekohase soovi esitamisel. 

Kui isik kasutab pöördumiseks e-posti, soovime taotlust digitaalselt allkirjastatult, et oleksime 

isikuandmeid väljastades veendunud taotleja isikusamasuses. 

Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust (näiteks on lõppenud 

andmete säilitamise tähtaeg), kuid te leiate, et andmete töötlemist jätkatakse, võite nõuda 

andmete kasutamise piiramist või andmete kustutamist. 

Isikuandmete vastuvõtjad 

Narva Noortekeskus ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui 

seda nõuavad seadused. 

Narva Noortekeskus võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes omavad selleks 

seadusest, muust õigusaktist või rahvusvahelisest lepingust tulenevat õigust või teevad meiega 

koostööd (nt pakutava teenuse raames) või küsides selleks eelnevalt luba nõusoleku andjalt. 

Nõusoleku andjal on õigus tutvuda tema või tema lapse kohta käivate andmega ja nõuda 

ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku 

tagasivõtmisest tuleb Narva Noortekeskust teavitada. 

Koostööpartnerid töötlevad isikuandmeid Narva Noortekeskuse nimel ja ainult eesmärgil, 

milleks Narva Noortekeskus kogutud isikuandmeid töötleb, ning juhindudes meie isikuandmete 

töötlemise tingimustest. Narva Noortekeskus võib edastada isikuandmeid pädevatele 

riigiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.  



 

Narva Noortekeskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnakantselei 

linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust 

e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@narva.ee. 

Narva Noortekeskuse andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida 

noortekeskuse andmekaitse küsimuste lahendamist, on keskuse direktori kohusetäitja. Kõigi 

andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda Narva 

Noortekeskuse direktori kohusetäitja poole e-posti aadressil jana.vnukova@noortek.ee. 
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