Isikuandmete töötlemine põhimõtted Laheda Vallavalitsuses
Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine
on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.
Isikuandmetele juurdepääsu on seadus kitsendanud. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete
töötlemise põhimõtete kohta ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.
Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei
hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel
viidatakse.
Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleb Laheda Vallavalitsus andmeid vaid ulatuses,
mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks ning kodanike kiireks ja
kvaliteetseks teenindamiseks.
Tulenevalt seadusest on vallavalitsusel kui ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest
ja teabest internetis avaldada või muul viisil igaühele kättesaadavaks teha. Oma tegevuse
käigus kogub ja töötleb ametiasutus isikuandmeid ja isikute eraelu puudutvat teavet.
Laheda Vallavalitsuse korraldused
Vallavalitsuse korraldused on avaliku teabe seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises
dokumendiregistris Amphora. Kui korraldus sisaldab isikuandmeid, millele avaliku
juurdepääsu võimaldamine ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestab alusdokumendi
ettevalmistanud ametnik sellele osalise või täieliku juurdepääsupiirangu. Hoolimata
juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otse seadusest
tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine
Teie isikuandmeid kasutab vallavalitsus Teile vastamiseks. Kui vallavalitsus peab
vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes
minimaalselt, hädavajalikus mahus.
Kirjavahetuse andmestik on avaliku teabe seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises
dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja ja pöördumise fakt ning kirja liik –
selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue. Dokumendiregistri avalikus osas ei märgita
isikuandmeid sisaldava kirja täispealkirja ega valdkonda, vaid üksnes „Avaldus" või
„Teabenõue" ning saatja nimi.
Kui olete saatnud vallavalitsusele selgitustaotluse või märgukirja või teabenõude, millele
vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame
kindlasti ka Teid.
Eraisikutega peetavat kirjavahetust säilitatakse 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid
hävitatakse.
Vallavalitsusse tööle kandideerimine

Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid. Kandideerija
dokumentidele võimaldatakse juurdepääs vallavalitsuse konkursi otsustusprotsessiga seotud
ametnikele ja isikutele.
Teenistuja valimisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest ning
eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta).
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad
asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel
Laheda Vallavalitsus hoiab tema kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase
kasutamise eest. Tagamaks isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise, rakendab
Laheda Vallavalitsus nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.
Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud
isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid
isikuandmeid töödeldud. Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, on
seadusest tulenevalt isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist.
Juhul kui Teie hinnangul on ametisutus kogunud või kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult
või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda vastavasisulise
kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

