
 

 

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS 

 

Isikuandmete vastutav töötleja Eesti Anesteesia ja Intensiivraviõdede Ühing (edaspidi ühing), J. Sütiste tee 

19, Tallinn, 13419 

 

Mina ……………………………………, …………………… annan ühingule nõusoleku (tehke ruutu märge): 
(ees- ja perekonnanimi)   (isikukood) 

☐ kasutada minu e-posti aadressi EAIÜ tegevust puutavate teadete ja muu teabe edastamiseks; 

☐ avalikustada minu nimi EAIÜ kodulehel olevas liikmete nimekirjas; 

☐ avalikustada EAIÜ tegevuse kajastamise eesmärgil ühingu kodulehel/ Facebooki-lehel pilte/salvestisi, mis 

on seotud minu tegevusega ühingus või ühinguga seotud üritustega.  

 

 

1. Õiguslik alus 

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida ühing nõuab, 

toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks. 

2. Liikme õigused 

2.1. Nõusoleku tagasivõtmine 

2.1.1. Ühingu liikmel on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ilma selgitusi esitamata. Nõusoleku tagasivõtmine 

ei mõjuta liikme ühingusse kuulumist või ühingu tegevuses osalemist.  

2.1.2. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb ühingu liikmel edastada allkirjastatud vabas vormis nõusoleku 

tagasivõtmise taotlus e-posti aadressile eaiuhing@gmail.com 

2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine 

2.2.1. Liikmel on õigus saada ühingult kõiki andmeid, mida ühing tema kohta nõusoleku alusel töötleb. 

2.2.2. Ühing parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid taotluse alusel. Taotlus tuleb 

esitada e-posti aadressil eaiuhing@gmail.com.  

2.2.3. Ühing vastab kõigile liikme õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva 

jooksul. Kui liikme pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on ühingul õigus jätta see 

täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu. 

3. Andmete avalikustamine ja edastamine 

3.1. Ühing on kohustatud avaldama liikme isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel. 

3.2. Andmed, liikme poolt lubatud mahus, avalikustatakse ainult eelnevalt kirjeldatud kanalite kaudu. 

4. Andmete säilitamine 

4.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata 

andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on 

tehniliselt võimatu (nt e-keskkonnad, prinditud dokumendid) või kui liige seda ei nõua. 

4.2. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.  

5. Turvalisus 

5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus ühing andmeid avalikustab. 

5.2. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes ühingu juhatuse liikmed.  

5.3. Liikme e-posti aadress on kättesaadav liikmete nimekirjaga tegelevale ühingu juhatuse liikmetele. E-

posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele ligipääsu haldab juhatuse esimees.  

 

6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on liikmel võimalik pöörduda ühingu 

poole e-posti aadressil eaiuhing@gmail.com. 

7. Liikmel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete 

töötlemisel on rikutud tema õigusi. 

 

Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud: 

 

 

 

 

allkiri       kuupäev 
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