1. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ja –vallavolikogu, vastavate organite moodustatud komisjonid
töötlevad isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele
pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete
kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest isikuandmete töötlemiseks.
Peamised isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, keda saab
otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise indentifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi,
isikukood, asukohateave, võrguindentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise,
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Isikuandmeteks on muuhulgas ka veel näiteks e-posti aadress(nii isiklik kui ametlik),
pangakonto andmed, kasutajanimed, postitused sotsiaalmeedias.
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete
kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu
võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete
kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, sõltumata toimingute
teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teabenõue,
märgukiri vms) või isiku pöördumine vallavalitsuse poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb
vallavalitsus isikuandmeid ainult siis, kui seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande
täitmiseks ette.
Asutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks
ning asutusesiseseks teabeks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.
Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii
organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed.
Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutame kirja saatjale vastamiseks,
õigus-või haldusakti edastamiseks või haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks
vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks.
Asjade menetlemiseks ning dokumentide kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid,
mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad
rahvastikuregistrist, äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.
Kõiki dokumente, sh isikuandmetega dokumente säilitatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses
vastavalt dokumentide loetelus märgitud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi
üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Nende dokumentide andmed,
mis hävitatakse, kustutatakse ka dokumendiregistrist. Statistikat ja asutuse tegevuse
kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

