Andmekaitsetingimused

Üldist
Kasutades veebilehte www.lugemisyhing.ee (ei rakendu muude kanalite kogutavatele andmetele)
nõustute, et teie isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Lugemisühing (reg kood 80111084, Narva
mnt 25, 10120, Tallinn) ja lubate oma isikuandmeid meil töödelda käesoleva dokumendi alusel. Kuna
liikmed on meie ühingu kalleim vara, siis kogume, kasutame, avaldame, edastame ja talletame oma
liikmete isikuandmeid hoolsalt ja seadusi järgides. Volitamata töötlejad andmetele ligi ei pääse.
Töötleme ainult täiskasvanud isikute andmeid. Meie veebileht ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele
ja ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Samuti ei saada me teie andmeid Eestist välja.
-

Isikuandmeid

Teie ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, isikukood, pangakonto number, postiaadress,
riik, maakond, linn, töökoha nimi, informatsioon teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta
-

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka www.lugemisyhing.ee „küpsiseid“. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis
salvestatakse veebisaidi ajal kasutaja seadmesse. Nende abil määratakse ja salvestatakse eelistused,
regionaalsed sätted, teenuse kasutamise valikud jpm.
Soovi korral võite veebilehitseja seadistustes ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik,
et teile pakutav teenus on häiritud.
Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Esimesed jäävad teie personaalarvutisse või
mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete seadme või brauseri sulgenud. Sessiooniküpsised kustutatakse
aga kohe peale veebilehitseja sulgemist.
Küpsised jagunevad eesmärgi järgi kolmeks:
Vajalikud küpsised – sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada teile meie veebisaidil
pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida
kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me teile soovitud
teenuseid pakkuda.
❖ Teavitusküpsised – need tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist
aktsepteerinud
❖ Funktsionaalsed küpsised – võimaldavad teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete
veebisaidi kasutamisel, nt otsingufunktsiooni, keelelise eelistuse salvestamine vms. nende
❖

küpsiste eesmärk on pakkuda teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti
sisestamist
Milleks ühing andmeid kasutab?
− Ühingu toimimiseks ja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks
− Meie veebilehe hoidmiseks, haldamiseks, arendamiseks, isikustamiseks ja laiendamiseks
− Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ning mõista ja analüüsida meie
veebilehe külastajate käitumist
− Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel teile informatsiooni jagamiseks
− Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
− Veebilehe kvaliteedi parandamiseks ja tõhusamate sirvimislahenduste pakkumiseks
− Meievahelise suhtluse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui olete meiega kontakti võtnud
− Muudel eesmärkidel, nt andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks
Võimalused, millisel sisulisel põhjusel ja kuidas me töötleme isikuandmeid?
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Soovite saada ühingu liikmeks – avaldus
Tasute sisseastumismaksu – pangaülekanne
Tasute aastamaksu – pangaülekanne
Annetate ühingule – pangaülekanne
Soovite astuda ühingust välja – avaldus
Osalete meie korraldatud koolitustel või seminaril –registreerimisvormi
Küsime teie arvamust või tagasisidet koolituse kohta eesmärgiga informeerida tulevasi koolitusel
osalejaid arvamustest tulevaste pakutavate koolituste ja seminaride kohta – kirjalik tagasiside
vorm (jätame endale õiguse arvustuse muutmiseks, tagasilükkamiseks või kõrvaldamiseks oma
äranägemise järgi)
Väljastame tõendi või teatise koolitusel või üritusel osalemise kohta –tõendi või teatis
Registreerime koolitusel osalejad Eesti Hariduse Infosüsteemi – tõend või teatis
Saate infot ühingu meililisti kaudu – postiloend
Hääletate aastakoosolekul – hääletusvorm
Teid valiti juhatuse liikmeks – E-Äriregistrile kandeavaldus juriidilise esindusõiguse määramiseks
Esindate ühingut taotluste esitamisel ja lepingute sõlmimisel partneritega – koostööleping (ainult
juh liikmed)
Saate töötasu või stipendiume (lihtliige, juhatuse v nõukoja liige, osakonna juhataja) –
võlaõiguslik leping
Külastate veebilehte lugemisyhing.ee – küpsiste (nn cookie´de) andmed (IP-aadress, kasutatud
veebibrauseri tüüp, veebisaidi külastuste arv, vaadatud leheküljed, veebisaidil veedetud aeg
jpm)
Avaldate artikli või uudise meie kodulehel – uudis või artikkel

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame teie andmeid
− Seoses ühingu juhatuse liikmete vahetusega, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või
omandamisega teavitame teid teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad
kehtima mõned teised andmekaitsetingimused kui käesolevad.
− Võime jagada teie andmeid oma lepingupartneritega nõudes neilt andmekaitsetingimuste
järgimist.
− Võime jagada teie andmeid oma lepingupartneritega et pakkuda teile teatud tooteid või
teenuseid või kampaaniaid ja osaleda projektides
− Võime teie isikuandmeid avaldada mis tahes muul eesmärgil.
− Oleme kohustatud teie isikuandmeid avaldama, kui seda nõuab seadus.
− Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustus kaitsta meie
õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie ühingu tegevusega seonduvaid
õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine
Säilitame teie isikuandmeid ainult seni kuni see on vajalik käesolevate andmekaitsetingimustes
sätestatud eesmärkidel ja ulatuses, mis on vajalik meie põhikirjaliste eesmärkide ja juriidiliste kohustuste
täitmiseks (nt kui peame teie andmeid säilitama kehtivate järgimiseks, vaidluste lahendamiseks ning
meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade allkirjastamiseks.
Ühing säilitab logifaile siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud
juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse
parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks
Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada teie kogemust
meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me teid seepärast halvemini.
Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt
käesolevale dokumendile. Teil on õigus nõuda teie kohta kogutavate andmete üksikasju.
Saades teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale
privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele.
Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et teil on selleks ka õigus ja luba.
Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime teie andmed meie
andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida teie kohta teavet teie andmete kinnitamiseks või
täpsustamiseks.

Kui leiate, et andmed, mida teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised
või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@lugemisyhing.ee. Teeme kõik meist
oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.
Kui arvate, et oleme rikkunud andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, kirjutage
info@lugemisyhing.ee ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime teie kaebust
viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida teie
kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või
andmekaitseasutuse poole.
Paljusid isikuandmeid (nt teie e-posti aadress jms) edastatakse tavaliselt interneti teel ja selle
täielikku turvalisust ei saa kunagi täielikult garanteerida. Seetõttu, ehkki anname endast parima teie
isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me teie poolt meile edastatud teabe turvalisust garanteerida ning
seega edastate meile andmeid oma vastutusel. Samas teeme teie isikuandmete saamisel
maksimaalseid jõupingutusi, et säilitada neid maksimaalselt turvaliselt.

Millised on teie õigused seoses enda andmetega?
Teil on õigus igal ajal küsida meilt infot oma andmete kohta, uurida, et kus ja kuidas me neid hoiame.
Samuti on teil õigus oma andmetega tutvuda, neid täiendada, parandada, kustutada ja oma andmete
töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta kirjutades e-kirja info@lugemisyhing.ee.

Käesolevaid andmekaitsetingimusi muudetakse regulaarselt. Viimati toimus see 9. jaanuaril 2022.

