
Eesti ANK isikuandmete töötlejana ja kontaktid 

Andmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ( edaspidi Eesti           
ANK). Eesti ANK järgib õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse          
seaduses ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid. 

Tegevuse käigus töötleb Eesti ANK isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete         
täitmiseks. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut otseselt või kaudselt           
tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Eesti ANK          
kasutuses olevaid isikuandmeid hoitakse volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest.         
Isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendatakse vajalikke        
organisatsioonilisi, tehnilisi jms meetmeid. 

Meie andmekaitse küsimustes saate kontakteeruda e-posti aadressil ank@ank.ee. 

Isikuandmete töötlemise eesmärk 
Töötleme isikuandmeid noorsootöö teenuste arendamisel, rahvusvahelise noorsootöö praktika        
osalusvõimaluste vahendamisel, riigisiseste ning rahvusvaheliste koostöö- ja       
arendusprojektide elluviimisel, uuringute korraldamisel, täienduskoolituste korraldamisel,      
noortekeskuste arendamisel ja tegevuste toetamisel ning Eesti ANK toimimist toetavate          
tegevuste (nt raamatupidamine, projektitegevuste läbiviimisel, hankemenetluste läbiviimine       
jms) käigus. 
Eesti ANK kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik info vahendamiseks,           
kogumiseks, edastamiseks riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandil (seminarid, koolitused,         
rahvusvahelised projektid, noortekeskuste arendamine) ja mõju hindamiseks (statistilised        
andmed, uuringud). 
Isikuandmete koosseis (nt isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed,        
terviseandmed vms) sõltub konkreetsest teenusest, kuid arvestame alati minimaalsuse         
põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste           
pakkumiseks. 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 
Töötleme isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, mis on loetletud isikuandmete kaitse          
üldmääruse artiklites 6 ja 9.  
Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid juhul, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ning           
isik, kelle andmeid me töötleme, on üheselt arusaadava nõusoleku oma andmete töötlemiseks            
andnud. Peamiselt saame andmed noorelt, kuid küsime kuni 18 aastase noore vanema või             
seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut. 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 ank@ank.ee aadressile oma soovist teada.           
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Isikuandmete töötlemine lõpetatakse hetkest, kui isik on selleks soovi avaldanud ning ei            
mõjuta tagasiulatuvalt tehtud töötlemistoiminguid.  
Toetatud projektide läbiviimiseks kogume isikuandmeid, mida nõuab lõpp-rahastaja.  
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). 
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. Avalikes huvides oleva ülesande täitmise õiguslikul         
alusel töötleme seadustes ja nende alusel antud õigusaktides nimetatud andmeid või tuleneb            
andmete töötlemise vajadus õigusaktist. 
Eesti ANK võib isikuandmeid töödelda noorte kaitseks, õigusnõude koostamiseks,        
esitamiseks ja kaitsmiseks. 
Eesti ANK 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).         
Õigustatud huvi korral töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui isiku huvid või põhivabadused            
ja -õigused ei kaalu üles andmete töötlemise huvi. Isiku huvid ja põhiõigused võivad olla              
Eesti ANK huvidest tähtsamad eelkõige juhul, kui isikuandmeid töödeldakse olukorras, kus           
isikul ei ole mõistlik eeldada edasist töötlemist.  
 
Eluliste huvide kaitseks võib Eesti ANK töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik           
andmesubjekti kaitsmiseks (nt erakorraline abi). 

Isikuandmete edastamine 
Meie koostööpartnerid võivad asuda ka väljaspool Eestit. Eesti ANK töötleb isikuandmeid           
ainult täielikus kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega, sealhulgas        
isikuandmete edastamisel Euroopa Liidu välistes riikides asuvatele volitatud töötlejatele.         
Kolmandates riikides asuvaid volitatud töötlejaid võib Eesti ANK kasutada näiteks          
meililistide halduses. 
Eesti ANK 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 andmetega ja nõuda ebatäpsete või               
eksitavate andmete parandamist. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku          
tagasivõtmisest tuleb Eesti ANKi teavitada. 

Koostööpartnerid töötlevad isikuandmeid Eesti ANK nimel ja ainult eesmärgil, milleks Eesti           
ANK kogutud isikuandmeid töötleb, ning juhindudes meie isikuandmete töötlemise         



tingimustest. Eesti ANK võib edastada isikuandmeid pädevatele riigiasutustele seadusest         
tuleneva kohustuse täitmiseks. Isikuandmete vastuvõtjad fikseeritakse isikuandmete       
töötlemise toimingute registris. 
 
Töötajate isikuandmed 
Eesti ANK töötleb vastutava töötlejana töölepingu alusel ja õigusaktidest (näiteks          
maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate       
kohustuste täitmiseks järgmisi  töötaja isikuandmeid: 
6.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ning          
kodakondsus; 
6.1.2. töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress,         
telefoninumber ja postiaadress; 
6.1.3. finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi        
arvestamiseks; 
6.1.4. kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed; 
6.1.5. perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega seotud            
puhkuste võimaldamiseks; 
6.1.6. töösuhet puudutavad andmed; 
6.1.7. andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli otsused,         
kiirgusseire andmed, andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta. 
6.3. Isikuandmeid töötleb Eesti ANK õigustatud huvi alusel ka oma haldusülesannete           
täitmiseks ja turvalisuse tagamiseks (sealhulgas töötajate andmete registreerimisel        
andmebaasides). 

Isikuandmete säilitamise tähtajad 
Säilitame isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks         
või kuni seaduses sätestatud säilitamise tähtajani (nt raamatupidamisandmeid seitse aastat,          
töölepingud 10 a lõppemisest). Isikuandmete säilitamise tähtajad on kinnitatud Eesti ANK           
dokumentide loetelus, lisaks võivad andmete säilitamise tähtajad sisalduda teistes Eesti ANK           
sisekordades. Säilitamise tähtaja möödudes andmed hävitatakse, v.a kui esineb seda välistav           
asjaolu (nt õigusnõude kaitsmise vajadus). 

Teie õigused 
Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda, saada teave nende töötlemise            
koht kohta ning nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Teil on igal ajal õigus tutvuda            
oma andmetega ja saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja tähtaegade kohta.            
Teie isikuandmetega tutvumiseks või isikuandmete parandamise nõudmiseks, kui olete        
andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid, saate pöörduda kirjalikult ank@ank.ee         
poole. 
Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ehk õigus olla unustatud, kui teie            
isikuandmeid töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Siiski pole isikuandmete         
täielik kustutamine võimalik, kui isikuandmete säilitamise tähtajad seda nõuavad või kui           
isikuandmeid töödeldakse ka muudel eesmärkidel ja alustel (nt kasutatakse isikuandmeid          
juriidiliste kohustuste täitmisel riigiasutustesse esitamisel või raamatupidamisdokumentide       
säilitamiseks või valmistatakse ette õigusnõuet lepingulisel alusel). 
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Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui Eesti ANK           
töötleb andmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise või õigustatud huvi          
alusel. Vastuväite saamisel kaalume õiguslikke huve ja vajadusel lõpetame andmetöötluse.         
Vastuväite esitamise õigust ei saa realiseerida, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse           
mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused           
või õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise eesmärgil. 
Teil on õigus piirata teid puudutavat andmetöötlust, kui a) olete vaidlustanud         
isikuandmete õigsuse ning andmetöötlus piiratakse isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks         
või b) taotlete ebaseadusliku töötlemise puhul kustutamise asemel kasutamise piiramist või c)            
kui Eesti ANK ei vaja enam andmeid, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks,             
esitamiseks või kaitsmiseks või d) kui esitate vastuväite, siis ajaks mille jooksul töötlemise             
õiguspärasuse osas Eesti ANK oma otsuse teeb. 
Teil on õigus nõuda meilt struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetavalt         
esitatud andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale juhul, kui andmeid        
töödeldakse automatiseeritult ja andmesubjekti nõusoleku või lepingu täitmise alustel. Eesti          
ANK hindab seda nõuet täites, et õiguse kasutamine ei kahjustaks teiste isikute õigusi ja              
vabadusi. 
Andmete väljastamiseks, parandamiseks, kustutamiseks või vastuväidetele vastamiseks on        
vaja meil andmesubjekt tuvastada, mistõttu võime teilt paluda vormikohast avaldust, sh           
digitaalselt allkirjastatult, või enese tuvastamist muul viisil. Vastame teile tarbetu viivituseta,           
kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastamise tähtaega võib           
pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja andmete mahtu.          
Pikendamisest teavitame teid ühe kuu jooksul taotluse saamisest. 

Tööle kandideerimine 
Eesti ANKi tööle kandideerija poolt esitatud dokumentidega tutvuvad ainult         
värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide isikuandmed kogunevad      
kandideerimisnõuetest tulenevate dokumentide esitamisel, sealjuures: 
• lähtutakse kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest; 
• eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatega võib Eesti ANK        
suhelda, soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele          
vastamiseks ning soovitajad on nõustunud, et Eesti ANK võib nende poole teabe saamiseks             
pöörduda; 
• on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid on Eesti ANK tema kohta kogunud,            
kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid; 
• ei avaldata teiste kandidaatide andmeid; 
• säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid vaidlustamistähtaja jooksul       
(1 aasta);  
• on kandidaatide andmed teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult          
seaduses sätestatud juhtudel. 
Eesti ANK säilitab konkursi käigus saadud dokumente värbamisprotsessis tekkivate         
võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (1 aasta) ning kandideerinu          



nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks. Kui Eesti         
ANK-l ei ole isiku isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võib isik nõuda nende             
kasutamise lõpetamist või kustutamist. 
 

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine 
Eesti ANK Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused: 
● lehekülg on kõigile nähtav; 
● igaüks võib leheküljel postituse avaldada; 
● töökeeleks on eesti keel; 
● rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st Facebook          
tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamise        
(seadistus Profanity Filter – keskmine)); 
● inimesed saavad Eesti ANK Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta; 
● kõigil on võimalik viidata Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule. 

Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab         
selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikast ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest. 

Päringute esitamine ja kaebeõigus 
Võite alati oma isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega, oma õiguste         
realiseerimiseks või kui leiate, et Eesti ANK on rikkunud teie õigusi rikkumise lõpetamise             
nõudega pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil  ank@ank.ee.  

Samuti on teil õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu          
poole. 
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