Isikuandmete töötlemine ja säilitamine
Raamatukogu teenuse osutamisel on raamatukogu isikuandmete vastutav töötleja. Postiteenust
osutavates haruraamatukogudes Hagudis ja Kaius on raamatukogu postiteenuse osutamisel
isikuandmete volitatud töötleja. Vastutav töötleja on AS Eesti Post.
Rapla Keskraamatukogu töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik raamatukoguteenuse
osutamiseks ja sõlmitud lepingute täitmiseks, järgides isikuandmete kaitse seadust.
Raamatukogu kasutajate isikuandmete töötlemisel lähtume rahvaraamatukogu seadusest, avaliku
teabe seadusest, rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, Rapla Keskraamatukogu kasutamise
eeskirjast jt raamatukogu teenuste kasutamist reguleerivatest õigusaktidest.
Raamatukogu lugejate registreerimine ja isikuandmete töötlemine on sätestatud Rapla
Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga .
1. Isikuandmete töötlemine isikutel, kes ei ole lugejad:
1.1. raamatukogu tasuta teenuste kasutajad nt üritustel ja koolitustel osalejad,
1.2. koostöö- ja lepingupartnerid,
1.3. teabenõuete, avalduste jm taotluste esitajad.
Teenusekasutajad esitavad oma andmed ise olenevalt teenuse liigist.
Andmete avaldamiseks alla 18-aastaste isikute puhul ( sh veebilehel ja sotsiaalmeedias) küsib
raamatukogu nõusoleku lapsevanemalt või alaealise seaduslikult esindajalt.
2. Isikuandmete säilitamine isikutel, kes ei ole lugejad:
2.1. eraisikutega seotud kirjavahetust, mis registreeritakse dokumendiregistris, säilitatakse
3 kuni 7 aastat.
2.2. raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud andmed säilitatakse alaliselt.
3. Säilitustähtaja ületanud elektroonilised dokumendid kustutatakse ja paberkandjal
hävitatakse.
Raamatukogu ürituse salvestamisel teavitatakse publikut hiljemalt enne ürituse algust. Üritusel
osalejal peab jääma võimalus enda jäädvustamist soovi korral vältida.
4. Teil on õigus:
4.1 tutvuda oma isikuandmetega, mida raamatukogu Teie kohta kogub, samuti saada
selgitusi oma isikuandmete töötlemise kohta ning oma õiguste kohta;
4.2 nõuda ebaõigete andmete parandamist ja andmete kustutamist;
4.3 nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist kui leiate, et Teie isikuandmed on
ebaõiged või raamatukogu töötleb Teie isikuandmeid ebaseaduslikult;
4.4 võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;
4.5 esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud
Teie õigusi.
Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega Rapla Keskraamatukogus, saate
ühendust võtta isikuandmete töötlemise kontaktisikuga e-posti aadressil info@raplakrk.ee
Rapla Keskraamatukogu andmespetsialisti ülesandeid täidab Rapla Vallavalitsuse
andmekaitsespetsialist Maie Teearu, e-post: maie.teearu@rapla.ee
Andmekaitse Inspektsiooni e-posti aadress: info@aki.ee

