Teave isikuandmete töötlemise kohta Rahvusarhiivis
Rahvusarhiiv järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid. Rahvusarhiiv hoiab oma
külastajate privaatsust ning kasutab meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja
otstarbepäraselt, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27.
aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse
üldmäärus) ja isikuandmete kaitse seadusega.
Kuidas isikuandmed meieni jõuavad:
 selgitustaotluse, märgukirja või teabenõudega;
 tööle kandideerimisel;
 soovite juurdepääsu arhiiviainesele;
 eraõiguslike dokumentide üleandmisel;
 külastate meie veebilehte.
Kui saadate meile märgukirja, selgitustaotluse või teabenõude, siis vajame
kontaktandmeid teile vastamiseks. Kui peame teile vastamiseks teistele isikutele
järelepärimisi tegema, edastame teie isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.
Rahvusarhiivi dokumendiregistri avalikus vaates ei ole näha teie või teile saadetava kirja
puhul teie ees- ja perekonnanime ega dokumendi sisu.
Eraisikutega peetav kirjavahetus ja teabenõuded on juurdepääsupiiranguga eraelu
puutumatuse kaitseks (AvTS §35 lg 1 p 12). Teabenõude korral antakse võimalusel
dokumendile osaline ligipääs. Kontaktandmeidme ei avalda. Andmete väljastamise eest
paberkandjal võime alates 21. leheküljest võtta tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje
eest.
Juurdepääsupiiranguga dokumendiga võimaldame tutvuda vaid seadustes sätestatud aluse
olemasolul. Andmesubjektil endal on õigus saada teabenõude esitamisel teavet nii tema
isikuandmete töötlemise kohta Rahvusarhiivis, kui tema kohta käivaid isikuandmeid, juhul
kui:
- sellega ei kahjustata teiste isikute õigusi ja vabadusi,
-ei ohustata lapse põlvnemise saladuse kaitset,
-ei takistata kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist ning
-ei raskendata kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.
Samuti on isikul õigus nõuda täienduste ja paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui
andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
Teabenõuete ja eraisikutega peetava kirjavahetuse säilitustähtaeg on 5 aastat. Pärast
säilitustähtaja möödumist need dokumendid hävitatakse.
Kui kandideerite meile tööle, siis lähtume teie enda poolt avaldatud teabest ja avalikest

allikatest. Eeldame, et teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.
Kandidaadil on õigus tutvuda nende andmetega, mis me oleme tema kohta kogunud.
Kandideerimisdokumentidega saavad tutvuda ainult värbamisprotsessiga seotud teenistujad.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad
juurdepääsu seaduses sätestatud juhtudel. Teiste kandidaatide andmeid konkurentidele ei
avaldata.
Olenevalt ametikohast, millele kandideerite, teeme vajadusel päringu karistusregistrisse.
Kandidaatide andmeid säilitame 6 kuud, kokkuleppel kandideerijaga kauem.
Kui soovite juurdepääsu arhiiviainesele, tuleb end kasutajana registreerida. Selleks tuleb
iseteeninduse VAU või uurimissaali esmakordsel külastamisel luua isiklik kasutajakonto
(nimi, sünniaeg, asukohariik, e-post, telefon, aadress, arhiivi kasutamise eesmärk). Sisestatud
isikuandmeid on kasutajal võimalik näha ja muuta oma kasutajakonto juures. Rahvusarhiiv
tagab sisestatud isikuandmete konfidentsiaalsuse ega avalda kasutajate isikuandmeid
kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest või edastamine on vajalik kasutustingimuste täitmiseks. VAU
kasutajakonto abil saate kasutada kõiki Rahvusarhiivi andmebaase ja veebiteenuseid.
Arhivaalide tellimiseks uurimissaali, koopiatellimusteks ja kauglaenutuseks tuleb täita vastav
tellimisvorm VAUs. Piiranguga arhivaalide sisuga tutvumiseks tuleb esitada
juurdepääsutaotlus, mis sisaldab nime ja kontaktandmeid ning juurdepääsuvajaduse
üksikasjalikku põhjendust. Isikuandmeid kasutame soovitud teenuse osutamiseks, parema
klienditeeninduse tagamiseks ja juurdepääsu võimaldamise üle otsustamiseks.
Päringu esitamisel arhivaalide olemasolu ja arhivaalides sisalduva teabe kohta vajame sellele
vastamiseks päringu esitaja nime, sünniaega ja kontaktandmed. Päringu sisus olevaid
isikuandmeid kasutame vaid päringu vastuse (arhiiviteatis või vastuskiri) koostamiseks. Kui
vastuse koostamiseks vajalikud lähteandmed asuvad meile teadaolevalt mõnes teises
mäluasutuses või hoiukohas, siis edastame päringu esitajale vastava info. Päringutele ja
vastuskirjadele on kehtestatud dokumendiregistris juurdepääsupiirang AvTS § 35 lg 1
punktide 11-13 alusel. Rahvusarhiivi dokumendiregistri avalikus vaates päringute andmeid ei
kuvata. Päringuid koos vastuskirjadega (sh arhiiviteatisi) säilitame 10 aastat.
Arhiivi infosüsteemi (AIS), fotode- (FOTIS) ja kaartide andmebaase saab kasutada ilma
registreerimata.
Rahvusarhiivi eraõiguslikke dokumente üleandmisel, lepitakse tingimused igal konkreetsel
juhul eraldi kokku.
Rahvusarhiivile üleantavate kultuuri- ja ajalooväärtusega eraõiguslike dokumentide
juurdepääsu tingimused sätestatakse lepingus. Lepingus sätestatud juurdepääsupiirang ei tohi
kehtida kauem kui 50 aastat alates dokumendi üleandmisest. Vastuvõetud dokumente
säilitatakse alatiselt.
Rahvusarhiivi veebilehe külastamine
Rahvusarhiivi veebirakenduste päringute logides salvestatakse IP- aadress üksnes
isikustamata kujul.

Rahvusarhiivi dokumendiregistri avalikus vaates olevad kanded ei ole interneti
otsingumootorite poolt leitavad.
Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted ei hõlma isikuandmete töötlemist võõrastel
veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).
Andmekaitsespetsialist: Renita Jõesalu, tel 738 7538, renita.joesalu@ra.ee

