KINNITATUD Eesti Kultuurkapitali juhataja 24.05.2018. a käskkirjaga nr 1-2/0005

KUULTUURKAPITALI ANDMEKAITSEALANE TEAVITUS
Käesolev andmekaitsealane teavitus kohaldub Eesti Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste
(edaspidi „eralduste“) taotlemise, taotluste menetlemise, määramise ja maksmise ning lepingute
sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise raames toimuvale füüsilistest isikutest taotlejate isikuandmete
töötlemisele.
Isikuandmed
Seoses eralduste taotlemise, taotluste menetlemise, määramise ja maksmise ning lepingute sõlmimise,
aruandluse ja tagasinõudmisega töödeldakse vastava taotluse esitanud füüsiliste isikute järgmisi
isikuandmeid (edaspidi isikuandmed“):
taotleja nimi, isikukood, aadress, e-post, telefon, pangakonto number, eluloo andmed, terviseandmed)
Töötlemise eesmärgid
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
a) taotleja indentifitseerimine;
b) taotluste menetlemine;
c) eralduste määramise otsuste tegemine;
d) rahaeraldiste väljamaksmine;
e) taotlejaga lepingu sõlmimine ja sõlmitud lepingu täitmine;
f)

esitatud taotluste ja väljamakstud eralduste osas aruandluse pidamine;

g) eralduste tagasinõudmine;
h) eralduste määramise ja väljamaksmise otsuste avalikustamine Eesti Kultuurkapitali kodulehel
(avalikustamisele kuuluvad andmed on eraldi loetletud dokumendis „Teabele juurdepääsu
tingimused ja kord");
i)

Kultuurkapitali ja muudest seadustest tulenevate kohustuste täitmine.

Isikuandmete töötlemise alused
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel:
a) taotleja on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel
eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik taotleja osalusel taotluse esitamiseks, sõlmitud lepingu
täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt taotleja taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik Eesti Kultuurkapitali seadusest tuleneva kohustuse
täitmiseks;
d) isikuandmete töötlemine on vajalik taotleja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide
kaitsmiseks;
e) isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava
töötleja avaliku võimu teostamiseks;

f)

isikuandmete töötlemine on vajalik Eesti Kultuurkapitali või kolmanda isiku õigustatud huvi
korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles taotleja huvid või põhiõigused ja
vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Eesti Kultuurkapital töötleb taotleja Isikuandmeid peamiselt punktides b), c), e) ja f) toodud
alustel.
Isikuandmete säilitamine ja töötlemine
Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Kultuurkapital ja isikuandmeid töötlevad Eesti
Kultuurkapitali töötajad ning nõukogu, sihtkapitalide, maakondlike ja eriprogrammide ekspertgruppide
liikmed. Kultuurkapitali koostööpartnerid (nt IT teenuste pakkujad) töötlevad andmeid Kultuurkapitali
poolt ettenähtud instruktsioonide kohaselt. Kontaktisikuteks, kellele taotlejal on õigus esitada
isikuandmete töötlemisega seonduvaid küsimusi ja taotlusi, on Rait Reinaru, (rait.reinaru@kulka.ee) ja
Merle Liivand, (merle.liivand@kulka.ee).
Isikuandmeid säilitatakse Eesti Kultuurkapitali serverites ja vastutuskohustusega lepingupartneritelt
renditud serveripindadel, Eestis.
Isikuandmeid ei kasutata muudel eesmärkidel, kui käesolevas dokumendis kirjeldatakse, välja arvatud
juhul, kui taotleja annab teistsuguseks kasutuseks oma nõusoleku või kui teistsuguseks kasutuseks on
seadusest tulenev õiguslik alus. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas eesmärgikohasuse,
minimaalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. Isikuandmete alusel ei tehta taotleja suhtes
automatiseeritud otsuseid.
Sõltumata sellest, kus isikuandmeid säilitatakse või töödeldakse, kuhu või kellele isikuandmeid
edastatakse või kus neile juurdepääs võimaldatakse, tagab Eesti Kultuurkapital isikuandmete kaitse
kooskõlas isikuandmete töötlemisega seonduvates õigusaktides sätestatud nõuetega.
Taotleja õigused
Taotlejal on õigus/võimalus:


juurdepääsule enda isikuandmetele elektroonilises taotlemise keskkonnas e-kulka;



nõuda isikuandmete parandamist;



esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;



võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (ainult nõusolekul põhineva
andmetöötluse korral);



esitada oma õiguste kaitseks kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Muu
Eesti Kultuurkapitalil on õigus käesolevat andmekaitsealast teavitust igal ajal muuta või täiendada.
Ajakohastatud teavitus on igal ajal kättesaadav Eesti Kultuurkapitali kodulehel www.kulka.ee rubriigis
„Avalik teave“.
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