Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi isikuandmete töötlemise
põhimõtted
1. Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi
töötlemise põhieesmärgid:

(edaspidi

muuseum)

isikuandmete

1.1. Uudiskirjade saatmine
1.2. Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:




kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist
veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse
külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks
muuta.
2. Isikuandmete töötlemisel on andmesubjektil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad
õigused, millest olulisemad on:
2.1. Õigus saada muuseumlt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
2.2. Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
2.3. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole
lubatud.
2.4. Õigus pöörduda muuseumi, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et
isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
3. Kodulehel www.palamusemuuseum.ee kasutab muuseum küpsiseid, mis aitavad koguda
infot
lehe
külastatavuse
kohta.
Lisaks
kasutab
muuseum
automaatset
andmekogumisprogrammi Google Analytics.
4. Isikuandmete jagamine
4.1. Uudiskirjade saatmiseks kasutab muuseum Mailchimpi programmi. Uudiskirja saamiseks
tuleb andmesubjektil end registreerida muuseumi kodulehel. Sisestades e-posti aadressi annab
andmesubjekt oma nõusoleku oma isikuandmete (e-posti aadress) töötlemiseks uudiskirja
edastamise eesmärgil. Uudiskirjast on võimalik igal ajal loobuda.
5. Isikuandmete hoidmine ja säilitamine
5.1. Hoiame isikuandmeid otseturunduse tarkvaras Mailchimp, millele saavad ligi vaid seda
infot oma töös vajavad muuseumi töötajad, kellele on vastav väljaõpe tehtud.

5.2. Muuseumi töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti
aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi muuseumi poolt
kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja (Zone Media OÜ) meiliserveri.
6. Andmesubjektil on õigus:









saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus
saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest;
esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või
mittetäielikud;
nõuda isikuandmete kustutamist;
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi;
pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni
(www.aki.ee) või kohtu poole
Andmesubjektil
on
õigus
tutvuda
oma
kliendiandmetega
e-posti
info@palamusemuuseum.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul
põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@palamusemuuseum.ee
vahendusel.

