MTÜ Maarjakodu andmekaitsetingimused

Kinnitatud juhatuse
otsusega 12.11.2018.

MTÜ Maarjakodu tegevus on avalik
Maarjakodu tegevus on avalik. Oma tegevusest anname ülevaadet kodulehel, fb-lehel ja
vastame huviliste esitatud päringutele. Ühingu majandusaasta aruanded, põhikiri ja
erihoolekandeteenuse osutamist reguleerivad dokumendid on kättesaadavad ühingu kodulehel
alajaotuses „dokumendid“.
Isikuandmete töötlemine
Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas eraelulisi ja tundlikke andmeid.
Juurdepääs isikuandmetele on seadusega piiratud. MTÜ Maarjakodu püüab oma
töökorraldusega tagada klientide, töötajate ja kõigi eraisikust partnerite isikuandmete kaitse.
Kõigil inimestel, kelle isikuandmed on Maarjakodu kasutuses, on õigus tutvuda oma
andmetega. Selleks soovitame pöörduda Maarjakodu juhataja poole ja teile tutvustatakse kõiki
kogutud andmeid.
Igaühel on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist.
Kui selgub, et Maarjakodul pole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võib inimene
nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist.

MTÜ MAARJAKODU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Kelle
isikuandmeid
Millised
töödeldakse?
Töötlemise eesmärk andmed?
Erihoolekandeteenuste kliendid

pakkuda kvaliteetset
erihoolekandeteenust

Kliendi kontaktisik pakkuda kvaliteetset
või eestkostja
erihoolekandeteenust

Töötajad

Praktikandid
Teenusepakkujad

Annetajad

olla seaduslikus
töösuhtes

praktiline õpe

Kolmas osapool, kellelt
saadakse või
edastatakse andmeid Mis alusel?

Kellel
juurdepääs?
Kuidas hoitakse? (vastuvõtjad)

eriliigilised
isikuandmed

Sotsiaalkindlustusamet
(SKA)

kontaktandmed

SKA

Seaduse alusel (nt
töötajad,
sotsiaalhoolekande seadus ja elektrooniliselt
valikuliselt
selle rakendusaktid)
ja/või paberkandjal praktikandid
töötajad,
elektrooniliselt
valikuliselt
Seaduse alusel
ja/või paberkandjal praktikandid

Maksu- ja Tolliamet
(EMTA), Majandus- ja
Kommunikatsioonimini
steerium, SKA

Seaduse alusel
(sotsiaalhoolekande seadus,
töölepingu seadus,
elektrooniliselt
maksuseadused jne)
ja/või paberkandjal juhataja, töötajad

eriliigilised
isikuandmed
kontaktandmed,
haridusasutuse
andmed

praktikale suunanud
asutus

koostöö
kontaktandmed, EMTA
maksusoodustus
annetuselt ja
kokkuleppel annatajaga
avalik tänamine
Nimi ja isikukood EMTA

Vabatahtlikud

toimiv koostöö

isiku nimi,
kontaktandmed

Ühingu liikmed

toimiv liikmelisus

isikuandmed,
kontaktandmed

Praktikaleping

elektrooniliselt
ja/või paberkandjal juhataja, töötajad

Seaduse, lepingu alusel
(maksuseadused)

elektrooniliselt
ja/või paberkandjal juhataja, töötajad

Isiku nõusolekul
raamatupidamise- ja
maksuseadused

elektrooniliselt
ja/või paberkandjal juhataja, töötajad

kokkuleppel

Isiku nõusolek

elektrooniliselt
ja/või paberkandjal juhataja, töötajad

Äriregister

seaduse alusel

elektrooniliselt
ühingu liikmed,
ja/või paberkandjal juhataja, töötajad

* Elektroonilisi andmeid hoitakse arvutis, mille juurdepääs on parooliga kaitstud. Arvuti asub juhataja töövälisel ajal juhataja lukustatud tööruumis.
*Paberkandjal dokumendid säilitatakse juhataja tööruumis, mis on juhataja töövälisel ajal lukustatud.
* Paberkandjal raamatupidamislikud dokumendid säilitatakse raamatupidaja FIE Marvi Talts tööruumis aadressiga Lõuna 2, Pärnu linn.
Dokunentide kaitse tagab raamatupidaja.

MTÜ MAARJAKODU DOKUMENTIDE SÄILITAMINE
Dokument
Klientide dokumendid

Mille alusel?
Säilitustähtaeg
Sotsiaalhoolekande seadus
ja rakendusaktid
kokkuleppel 10 aastat

Säilitamise asukoht
Karja 12, Pärnu linn

Tööajaarvestus, palgalehed jm
raamatupidamise algdokumendid Raamatupidamise seadus

Karja 12, Pärnu linn ja FIE Marvi Taltsi
tööruumides Lõuna 2, Pärnu linn

Tööleping
Töötaja hariduse dokumendid

Karja 12, Pärnu linn
Karja 12, Pärnu linn

Tervisekontrolli andmed
Riskihindamine
Tööõnnetusega seotud
dokumentatsioon

7 aastat
10 aastat pärast töötajaga töösuhte
lõppu. Enne 01.07.2009 sõlmitud
töölepinguid säilitatakse 50 aastat
Töölepingu seadus
töösuhte lõpuni
kokkuleppel
Töötervishoiu- ja
10 aastat pärast töötajaga töösuhte
tööohutuse seadus (TTOS) lõppu
Töötervishoiu- ja
tööohutuse seadus (TTOS) 55 aastat
TTOS

55 aastat

Karja 12, Pärnu linn
Karja 12, Pärnu linn
Karja 12, Pärnu linn

Karja 12, Pärnu linn ja FIE Marvi Taltsi
tööruumides Lõuna 2, Pärnu linn
Raamatupidamise algdokumendid Raamatupidamise seadus 7 aastat
* Elektroonilisi andmeid hoitakse arvutis, mille juurdepääs on parooliga kaitstud. Arvuti asub juhataja töövälisel ajal juhataja lukustatud tööruumis.
*Paberkandjal dokumendid säilitatakse juhataja tööruumis, mis on juhataja töövälisel ajal lukustatud.
* Paberkandjal raamatupidamislikud dokumendid säilitatakse raamatupidaja FIE Marvi Talts tööruumis aadressiga Lõuna 2, Pärnu linn.
Dokunentide kaitse tagab raamatupidaja.

