
Andmete töötlemine ja kaitse 

Eesti Mälu Instituut on eraõiguslik sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides ega 
taotle kasumit. Andmete töötlemisel lähtume kehtivatest õigusaktidest.  

Üldised põhimõtted 

• Oma tegevuses kogub ja töötleb Instituut isikuandmeid mahus, mis on 
vajalik Instituudi eesmärkide saavutamiseks. 

• Instituudile edastatud isikuandmeid kasutatakse vaid selleks eesmärgiks, 
milleks need on edastatud.  

• Instituut ei müü ega rendi isikuandmeid mitte kellelegi. 
• Instituut ei luba isikuandmetele ligi pääseda kolmandatel osapooltel. 

Kogutavad andmed, nende töötlemine ja kaitse 

1. Instituut ei avalikusta kolmandatele isikutele Instituudile e-kirja saatnud või 
muul viisil ühendust võtnud inimeste isikuandmeid ilma nende loata. E-kirjad, mis 
on saadetud üldaadressidele, vaadatakse üle ja suunatakse töötajale, kes saab 
küsimusega edasi tegeleda. Teabe, mille Instituut saab tavaposti teel, võtab 
postkastist ja vaatab läbi töötaja, kes selle edastab, kui see on vajalik, teistele 
töötajatele. Instituut ei avalda saatjate nimesid kolmandatele isikutele ning hoiab 
kirjavahetust turvalisena Google teenuseid kasutades.  

2. Instituut kogub infot, mida Instituudile annavad võimalikud ja 
praegused annetajad. Need võivad sisaldada kontaktinfot, finantsandmeid, 
annetuse ajaloo andmeid ja muid sarnaseid andmeid. Instituut kasutab veebilehe 
kaudu internetis annetuste kogumiseks AS LHV Pank pakutavat lahendust, mis 
töötleb makse edastamiseks vajalikke isikuandmeid. Veebilehe mnemosyne.ee, 
communistcrimes.org, kogumelugu.ee ja patareiprison.org kaudu tehtud annetused 
laekuvad meie pangakontole LHV Pangas või Swebankis.  

4. Instituudil on arvelduskontod pankades Swedbank ja LHV Pank. Need pangad 
töötlevad annetajate isikuandmeid nende privaatsuspoliitika ja kehtivate 
õigusaktide kohaselt. Instituut hoiab alles ja töötleb annetustega seotud 
isikuandmeid ka raamatupidamislike ja maksukohustuste täitmiseks kuni kohustuse 
lõppemiseni ning annetajate statistika analüüsimiseks. 

5. Instituudile saadetakse omal algatusel või seoses töökuulutusega töö 
otsimisega seonduvalt isikuandmeid, nagu näiteks elulookirjeldus, foto, 
kontaktandmed jne. Instituut säilitab turvaliselt need andmed sooviga hoida enda 



tegevuse suhtes huvitatud osapooltega kontakti. Instituut töötleb oma töötajate 
isikuandmeid vastavalt seadusele ja töölepingule. 

6. Instituut töötleb võimalike ja praeguste vabatahtlike ja praktikantide 
isikuandmeid värbamise ja haldamise eesmärgil. See võib sisaldada infot nende 
eluloo kohta, kontaktandmeid, soovitajaid jne. Instituut säilitab turvaliselt need 
andmed sooviga hoida enda tegevuse suhtes huvitatud osapooltega kontakti. 

7. Instituut töötleb ja säilitab kõiki raamatupidamislikke ja administreerimiseks 
vajalikke isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, samuti 
isikuandmeid, mille säilitamist nõuavad meie lepingulised aruandluskohustused 
rahastajate ees. 

8. Instituut töötleb ja säilitab kõiki andmeid, mida ta on saanud üritustel või 
kampaaniates või muudes Instituudi ettevõtmistes vabatahtlikult osaleda 
soovivatelt inimestelt, mis on laekunud registratsioonivormi, e-kirja, telefoni või 
muu sidevahendi teel. Instituut säilitab turvaliselt need andmed sooviga hoida enda 
tegevuse suhtes huvitatud osapooltega kontakti. 

9. Instituudi uudiskirjade liikmelisus ja lugemise info on konfidentsiaalne ning 
piiratud ligipääsuga. E-posti listide osas kasutab Instituut kas Zone Media AS või 
Google teenuseid.  

 

Veebileht ja “küpsised” 

Instituut kasutab oma veebilehe jaoks Zone Media AS virtuaalserveri teenust. Zone 
Media AS serverid asuvad Euroopa Liidu piires. Veebileht kasutab vaikimisi 
HTTPS krüpteeringut ja muid tehnoloogiaid, et suurendada kasutaja privaatsust ja 
turvalisust. 

Instituut kasutab “küpsiseid,” et analüüsida veebilehe kasutamist tarkvara Google 
Analytics abil, et selle kasutamist mugavamaks muuta. Kasutajate IP aadressid on 
Google Analyticsi puhul anonümiseeritud. 

Sotsiaalmeedia 

Instituut kasutab erinevaid sotsiaalmeedia teenusepakkujaid, et oma tööd paremini 
teha (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo). Instituut üldjuhul ei 



ekspordi kasutajate infot Facebooki lehelt. Instituudi sotsiaalmeedia lehtede 
kasutamisel tutvuge ka sotsiaalmeedia platvormi privaatsusreeglitega. 

Andmesubjekti õigused 

Kui soovite kasutada oma õigusi teabele või õigust tutvuda isikuandmetega, kui 
soovite oma isikuandmeid parandada, kustutada või nende kasutamist peatada, siis 
palun võtke Instituudiga ühendust. 

Igal andmesubjektil on oma õiguste kaitseks õigus pöörduda Eestis kaebusega 
sõltumatu järelevalveasutuse poole (Eestis Andmekaitse Inspektsioon) või 
kohtusse. 

Küsimused ja lisateave 

Lisainfo ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-posti teel: 
info@mnemosyne.ee.  

 

 

Kasutustingimused 

Käesolevat veebilehte haldab Sihtasutus Eesti Mälu Instituut. 

Veebilehe all peame silmas kogu veebilehte ja selle sisu, kaasa arvatud kogu 
materjali, struktuuri ja disaini. 

Palume tutvuda kasutustingimustega veebilehe esmakordsel kasutamisel ning võtta 
arvesse, et võime kasutustingimusi ette teatamata muuta. Kasutustingimustes 
selgitame eelkõige vastutuse välistamist, autoriõigust ja isikuandmete kaitset. 

Vastutuse välistamine 

Sihtasutus Eesti Mälu Instituut on loonud selle veebilehe, et anda paremini infot 
meie tegevuse kohta. Meie eesmärk on tagada veebilehel sisalduva teabe 
ajakohasus ja täpsus. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada. 

Eesti Mälu Instituut ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses 
veebilehel esitatud teabega. 

http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole
mailto:info@mnemosyne.ee


See teave: 

• on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isikuga 
seotud asjaolusid; 

• ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud; 
• on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub meil 

kontroll ning mille eest me ei võta mingit vastutust; 

Meie eesmärk on vältida tehnilisi vigu. Mõned veebilehel esitatud andmed või 
teave võib siiski olla loodud või struktureeritud selliste failide kujul või sellistes 
vormingutes, mis ei ole veatud, mistõttu ei ole võimalik tagada, et sellised 
probleemid ei põhjusta katkestusi meie teenuste osutamises ega avalda muud 
samalaadset mõju. Sihtasutus Eesti Mälu Instituut ei võta endale mingit vastutust 
veebilehel või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel 
tekkinud probleemide eest. 

Autoriõigus 

Veebilehe kasutajana nõustud, et veebilehe autoriõigus ja intellektuaalomandi 
õigused kuuluvad Sihtasutusele Eesti Mälu Instituut. 

Sisu kasutamine 

Sisu ei või mujal ilma meie loata mujal avaldada või kopeerida: 

• Lubatud on vaid isiklik või mitteäriline hariduslik kasutus. Igasuguse sisu 
reprodutseerimise puhul, kas tervikuna või osaliselt, ei või seda muuta ja see 
peab sisaldama viidet. 

• Me ei luba käesoleva veebisaidi sisu reprodutseerida, taasavaldada või teisiti 
uuesti välja anda nii, et see on mujal avalikult kättesaadav, välja arvatud juhul, 
kui anname selleks eraldi loa. Kui luba puudub, siis peate linkima või viitama 
käesolevale veebisaidile. 

• Kõik muud sisu kasutamisviisid, kaasa arvatud kopeerimine, hoiustamine või 
reprodutseerimine, kas tervikuna või osaliselt, muul otstarbel kui oma 
isiklikuks kasutuseks või mitteärilisel harival otstarbel, on ilma meie loata 
keelatud. 

Nende nõuete rikkumine võib tuua kaasa tsiviil-, väärteo-, või 
kriminaalvastutuse. 

Teiste kasutusviiside või küsimuste korral palun võtke meiega ühendust. 



Linkimine 

Veebilehele linkimiseks ei ole vaja luba küsida, tingimusel, et te ei kasuta 
Sihtasutuse Eesti Mälu Instituut logo või muid visuaalseid materjale ilma loata ega 
viita sellele, et teie veebileht on Sihtasutuse Eesti Mälu Instituut poolt heaks 
kiidetud või sellega seotud. 

Tagasiside 

Tervitame tagasisidet ja ettepanekuid, mis aitaksid meil veebilehte paremaks 
muuta. Kui soovite meiega ühendust võtta, palun kirjutage allpool asuvale 
meiliaadressile.  

Isikuandmete kaitse 

Isikuandmete kaitse kohta käiva info leiad siit. 

Kontakt 

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-kirja teel: info@mnemosyne.ee 
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