Kinnitatud KÜSKi juhataja otsusega 06.08.2018
Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted Sihtasutuses Kodanikuühiskonna Sihtkapital
1. KÜSKi sihtgrupiks on vabaühendused (juriidilised isikud) ning KÜSK küsib taotlejatelt
andmeid juriidilise isiku kohta (sealhulgas juhatuse liikme või kontaktisiku/projektijuhi
kontaktandmeid). Taotleja vastutab selle eest, et tema poolt KÜSKile edastatavad kontaktandmed
on oma olemuselt juriidilise isiku kontaktandmed. Neile andmetele Euroopa Parlamendi
isikandmete kaitse üldmääruse kaitse ei laiene.
2. KÜSK kasutab kogutavaid andmeid üksnes vastavalt KÜSKi enda juriidilistele kohustusele või
kui nende töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu
teostamiseks. KÜSK ei jaga ilma isiku nõusolekuta tema andmeid kolmandate isikutega, v.a kui
see kohustus tuleneb õigusaktidest või KÜSKi ja mõne teise avaliku võimu teostaja vahel sõlmitud
lepingutest.
3. KÜSKi korraldatud üritustel võib KÜSK koguda isikuandmeid (eelkõige nimi, e-post, telefon)
üritusel osalemise registreerimiseks. Isiku nõudmisel KÜSK kustutab tema isikuandmed, v.a juhul,
kui neid isikuandmeid on vajalik säilitada seoses mingi KÜSKil lasuva tõendamiskohustusega. Sel
juhu säilitatakse andmeid üksnes kuni kohustuse täitmiseni.
4. KÜSKil on õigus oma voorudes/konkurssides rahastatud projektide puhul koostada nimekiri
projektijuhtide kontaktandmetest (telefon, e-posti) ning koostada nende põhjal e-kirjade
saatmiseks list. Loeme ka projektijuhi kohta esitatud kontaktandmeid tema tööalasteks andmeteks
ning tõlgendame neid kui juriidilise isiku andmeid.
5. Juhul, kui KÜSK kogub üritustel või kohtumistel andmeid e-kirja listiga liitumiseks, on nende
esitamine vabatahtlik ning isikul on igal ajal õigus paluda oma kontaktandmete eemaldamist listist.
6. Punktides 4 ja 5 nimetatud KÜSKi e-kirja liste kasutatakse üksnes tööalaseks suhtluseks, neid
ei jagata kolmandate isikutega (v.a tööalaste ülesannete täitmise raames) ning listis olijal on õigus
igal hetkel nõuda oma andmete e-kirja listist eemaldamist.
7. KÜSKi sotsiaalmeedia kontoga liitumine (jälgija staatus) on vabatahtlik ja KÜSK ei liida kedagi
oma sotsiaalmeedia kontoga omal algatusel. Sotsiaalmeedia kontoga liitunu võib igal hetkel jälgija
staatusest loobuda.
8. KÜSK kogub oma töötajate, nõukogu ja hindamisekspertide isikuandmeid üksnes tööks
vajalikus mahus. Isikul on iga hetk õigus KÜSKi juhatajalt pärida tema isikuandmete kasutamise
kohta aru.
9. KÜSKi arenguekspertide nimekirja kogutakse andmeid üksnes isikute enda nõusolekul. KÜSKil
on õigus kodulehel avaldada arenguekspertide andmetena nende nimed ja kontaktandmed (telefon,
e-post), samuti info nende töökeelte, tegevusvaldkondade, tegevuspiirkonna ja soovitajate kohta.
Arengueksperdil on õigus nõuda oma andmete eemaldamist KÜSKi andmebaasist.
10. KÜSKi tööle kandideerija tausta uurimiseks on KÜSKil õigus teha tavapäraseid tegevusi (sh
küsida tema kohta taustainformatsiooni tema soovitajatelt ja endistelt kolleegidelt/partneritelt,
tutvuda isiku sotsiaalmeedia konto avalike andmetega ning avaliku otsingumootori abil leitavate
andmetega, teha päringuid avalikesse registritesse). Juhul, kui kandidaat ei osutunud valituks, on
KÜSKil õigus tema andmeid järgmise kandideerimise tarvis säilitada või kolmandale isikule
jagada üksnes isiku enda nõusolekul. Tööle kandideerinud ning valituks mitte osutunud isikul on
õigus pärast konkursi lõppemist nõuda KÜSKilt kõigi enda kohta edastatud andmete kustutamist.

