
Privaatsuspoliitika  

1. Mis kuulub Privaatsuspoliitika alla? 
Privaatsuspoliitika näitab meie kindlat pühendumust Seltsi liikmeskonna privaatsusele. 
Alljärgnev on veebilehe www.kelluke.ee ja selle nutiversiooni ning mobiilirakenduse 
kaudu, edaspidi viidatud kui Veebileht, informatsiooni kogumise ja avaldamise kord.  

Oma tegevuses juhindume Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti 
Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest 
strateegiast ja muudest kehtestatud andmekaitse normatiividest. Käesolev 
privaatsusteave (edaspidi Privaatsuspoliitika) on adresseeritud GDPR-i ja IKS-i 
regulatsioonis nimetatud andmesubjektile, edaspidi Kasutaja, kelle isikuandmeid 
töödeldakse info ja suhtekontaktide osutamisel 
 
Meie privaatsuspoliitika selgitab järgmiseid teemasid: 

 Milliseid isiklikke andmeid ja kuidas me kogume:  
o Andmed, mida me kogume Seltsi liikmeks olemiseks 
o Andmed, mida me kogume meiega koostöös teenuste saamisel 
o Andmed, mida me kogume suhtluse alalhoidmise eesmärgil 

 Kuidas me isiklikke andmeid kasutame  
o Liikemskonna siseste kontaktide pakkumiseks 
o Liikmeskonnast ülevaatlikkuse saamisel 
o Seltsi eesmärkide täitmiseks 

 Kuidas me andmeid töötleme ja hoiustame                                                                    
Meie jaoks on oluline hoida Privaatsuspoliitikat ajakohasena  

2. Milliseid andmeid me salvestame?                                                                 

Me salvestame, töötleme ja kasutame järgmiseid andmeid                                                        
Isiklikud andmed, mida salvestatakse Seltsi liikmeskonna või suhtluse    
vahekordade registreerimise juures 

 Isikuga seotud kontaktandmed, s.h. nimi, elukoha aadress, telefoninumbrid, e-posti 
aadress ja tegelik elukoht ning muud juriidiliselt vajalikud andmed suhtlemise, 
arveldamise, sotsiaalse hõivatuse, tervisalaste probleemide kaardistuse, statistika, 
teenuste korraldamise jaoks 

 Puude ja erivajadusega/abivahenditega seotud andmed 
 Sponsorite jt juriidiliste isikutega koostööga, toetuse ja tänu esiletoomisega 

vajalikud andmed 
 Me salvestame andmeid koodiga turvatud andmekandjal 

3. Kuidas me isiklikke andmeid kasutame? 
Me kasutame isiklikke andmeid järgmistel eesmärkidel: 

 Otsekontaktidena liimeskonnasisesi 
 Umbisikustatud moel statistika tarvi 



 Turunduslikel eesmärkidel ning meeldetuletusteenuse kasutamisel uute või 
eeldatavalt huvi pakkuvate toodete ja võimalustega kursis hoidmiseks. 

 Olulistest tähtpäevadest teavitamiseks või Kasutaja poolt märgitud sündmuste ja 
meeldetuletuste puhul. 

 Veebilehe kasutajakogemuse mugavamaks, kiiremaks ja personaalsemaks 
muutmiseks, pakkudes oluliste ürituste toimumise kohta  teavet ja informatsiooni 
esmajärgus    

 Turunduslikel eesmärkidel läbi kolmandate osapoolte: 
Me võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid teabe eesmärkidel, näiteks 
reklaamide kuvamiseks teistel veebilehtedel või otsingumootorites. Need 
osapooled võivad kasutada meie endi poolt edastatud kontrollitud andmeid, et 
pakkuda just Seltsi liikmeskonna huvidele vastavaid uudisteateid, reklaame. 
Kolmas osapool ei pääse ligi Kasutaja isikuga seotud andmetele. 

4. Kuidas me kaitseme isiklikke andmeid? 
Kõik isiklikud andmed on kaitstud ja kõrvaliste osapoolte jaoks kättesaamatud 
andmetele ligipääsevate inimeste kitsa ringi ja paroolidega.  
Me kasutame organisatoorseid, tehnilisi ja füüsilisi vahendeid andmete kaitsmiseks. 
Selleks, et andmed ei kasutataks ega avalikustataks autoriseerimata, kasutame 
vastavaid turvameetmeid. Näiteks testime regulaarselt andmebaaside, teiste 
süsteemide ja andmekandjate turvalisust, koolitame andmetele juurdepääsu omavaid 
isikuid, hindame riske ja oleme määranud vajalikud meetmed ning tegevusplaanid 
kriisiolukordade lahendamiseks. Seda selleks, et kiiresti ja efektiivselt reageerida 
andmelekke, sh ka küberrünnakute ja autoriseerimata ligipääsude korral. 

Infoturbeinsidendist teatame järelevalveametit ning kannatanut (andmesubjekti) 
vähemalt 72h tunni jooksul peale juhtumit.  
Kasutaja pangakontoga seotud isiklikke andmeid, v.a. maksekinnitusel panga poolt 
märgitud andmed.on eraldi prorgrammis 

5. Mida saab kasutaja oma isiklike andme kaitsmiseks ise teha? 
MMC &HC Selts ei küsi oma Veebilehel ega e-posti kaudu pangakontoga seotud 
salasõna ega krediitkaardiandmeid. 
Kasutades avalikku arvutit või muud seadet või turvamata wi-fi võrku, logige peale 
Veebilehe külastamist oma kontolt alati välja ning sulgege sirvija aken. 
 
Kui Sa oled loonud meie suhtluskeskkonda konto, ei tohi oma salasõna ja kasutajanime 
teiste isikutega jagada. Me soovitame salasõna regulaarselt vahetada. Seda on 
võimalik teha enda kontol seadete all. 

6. Seaduslikud alused isikuandmete töötlemiseks 
MMC&HC Selts tugineb isikuandmete töötlemisel erinevatele õiguspärastele alustele. 
Mõnel juhul võib samade isikuandmete suhtes kohaldada rohkem kui ühte seaduslikku 
alust. 

 Nõusolek: me kogume ja töötleme isikuandmeid meile esitatud nõusolekuga 
kooskõlas Üldtingimuste ja Privaatsuspoliitikaga. Vastavad isiklikud andmed on 
täpsustatud punktis 2. 



 Õigustatud huvi: me kogume ja töötleme isikuandmeid Seltsi põhieesmärkide 
täitmise elluviimise nimel  

 Juriidilised kohustused: Seadusest tulenevalt säilitame me kehtivate seadustega 
nõutavaid maksu- ja raamatupidamisdokumente ning nendega seotud 
isikuandmeid 

7. Millistel juhtudel me jagame isiklikke andmeid kolmandate osapooltega? 
Me jagame isiklikke andmeid kolmandate osapooltega siis, kui me oleme selleks 
kohustatud , aga lähtume rangelt meie Privaatsuspoliitikast ning jälgides seadust 

Õiguskaitse / valitsuse taotlused: seadusest tulenevalt võib meil olla kohustus 
isikuandmete esitamiseks õiguskaitseorganitele või valitsusasutusele. Samuti võime  
avaldada isikuandmeid, kui me usume, et avalikustamine on vajalik vastavate seaduste 
täitmiseks, juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, pettuste ja 
muude ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ning nende vastu võitlemiseks ja meie 
kasutajate, töötajate või kolmandate osapoolte õiguste, vara või ohutuse tagamiseks. 

8. Kui kaua me andmeid sälitame? 
Me säilitame isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas väljatoodud põhjustel 
ja nii kaua, kuni meil on õiguslik või statistiline vajadus nende säilitamiseks. 

9. Millistel juhtudel jagatakse andmeid välisriikidega? 
MMC&HC Seltsi põhikirjas väljatoodud Seltsi / Seltsi liikme huvist lähtudes koostöö 
osapoolte vahelisel kokkuleppe , tellitud konsiiliumide jmt. Seetõttu võivad  isiklikud 
andmed teatud olukordades sattuda väljapoole Euroopa Liidu majanduspiirkonda. 
Andmeid kasutatakse punktis 9 välja toodud põhjustel üksnes NTD patoloogiaga    
seotud problemaatikaga seotult. Jagades andmeid riikidega väljaspool EL majandus-
piirkonda oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid 
isikuandmete kaitseks, lisades  “kolmandates riikides” andmete saajatele lepingulised 
klauslid. Me jagame isikuandmeid ainult järgmistel tingimustel: me oleme kindlad, et riik, 
kuhu andmed edastatakse, suudab tagada isikuandmete piisava kaitse ja meil on nen-
dega asjakohane leping ning andmete jagamine on vajalik punktis 7. väljatoodud 
põhjustel või otseselt isiku tervisega seotud probleemi lahendamiseks: näiteks välismaal 
juhtuva kehas oleva shunditöö häire jmt . 

10. Sinu õigused oma andmetele ligipääsemiseks 
Me austame oma liikmete õiguseid oma isikuandmete suhtes, seal hulgas ka õigust 
taotleda koopiat enda isiklikest andmetest, mida me säilitame. Seejuures tasub tähele 
panna, et saame edastada vaid neid andmeid, mille avalikustamine ei riku intellek-
tuaalomandit või äriseadust ning ei kahjusta kolmandate isikute õigusi ja vabadusi ning 
ei ole tehniliselt ülemääraselt keerukas. 
 

 Isikuandmete omanikul on õigus: 
 
Ligipääsule oma isikuandmetele: oma isikuandmetele pääseb ligi isikliku palve 
ja põhjuse selgitamise esitamisega. Selleks, et saada tervisalaseid personaalseid 
täiendavaid koopiaid kõikidest Kasutajaga seotud ja talle vajalikest teda  puudu-
tavatest andmetest tuleb järgida  andmeid omavate keskkondade hoidjate poolt 



kehtestatud reegleid. Selts ei saa laiendatud infot ja enda juures mittetalletatavat 
andmestikku väljastada, kuid saab anda suunavat teavet , kuidas nende andme-
te saamiseks tegutseda tuleks   
Õigus andmete parandamiseks: Kasutajal on õigus oma isikuandmeid muuta 
ja uuendada.  

 
11. Täiendavad õigused isikuandmetega 
Me austame Seltsi liikmete õiguseid oma isikuandmete suhtes. Tähele tuleb panna, et 
meil võivad on teatud seaduslikud või raamatupidamisest tulenevad vajadused isiku-
andmete säilitamiseks, mis otseselt ei seondu Seltsi eesmärgiliste ülesannetega. 
Seltsi liikmel võivad olla järgnevad lisanduvad õigused oma andmete osas: Õigus palu-
da kustutada oma andmeid või teatud viisil kasutamiseks piirata või vetostada  
 

12. Kontaktinfo 
Isikuandmetega seotud päringute ja taotlustega palume ühendust võtta allolevatel 
kontaktidel: 

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts 
Toompuiestee 10.                                                                                                            
10137 Tallinn / Estonia 

E-mail: keskus.kelluke@gmail.com 
Tel: +372 6977239, Mob: +372 5148262 

 


