
Isikuandmete töötlemise põhimõtted  

 

 

Isikuandmete vastutav töötleja 

SA Ugala Teater 

Vaksali 7, Viljandi 71020 

e-post: andmekaitse@ugala.ee 

 

Mis tüüpi andmeid me töötleme 

Isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, isiklik e-posti 

aadress, fotod jm. Kliendiandmed – ettevõtte nimi, kontaktandmed ja -isik. 

Turvakaamera salvestised – teatri hoones isikute ja vara kaitseks kasutatavate turvakaamerate 

salvestised. 

 

Kuidas Ugala teater isikuandmeid kogub 

Isikuandmeid kogume ausal ja seaduslikul teel selles ulatuses, mis on vajalik määratud 

eesmärgi saavutamiseks. Muudel eesmärkidel küsime nõusolekut andmete kasutamiseks ja 

säilitamiseks. Antud nõusolekut saab tagasi võtta, kui saata vastavasisuline digiallkirjastatud 

pöördumine e-posti aadressile andmekaitse@ugala.ee. 

 

Miks ja kuidas Ugala teater andmeid töötleb 

Isikuandmete töötlemine toimub õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks, sõlmitud 

lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks või teenuste osutamiseks. Igal eesmärgil andmete 

töötlemine toimub õiguslikul alusel. Isikuandmeid esitatakse vabatahtlikult (nt kandideerimisel, 

lepingu sõlmimisel, piletite vm teenuste broneerimisel vms), kogutakse avalikest 

andmekogudest või veebiteenuste kasutamisel Ugala teatri kodulehel.  

 

Ugala teatri õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus 

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja 

seadusest tulenevast kohustusest. Töötleme andmeid klienditeeninduse ja -suhtluse paremaks 

hoidmiseks ja arendamiseks, turvakaameraid kasutame töötajate ja teatrikülastajate vara ja 

turvalisuse tagamiseks. Õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole teatril 

sõlmitud lepingut ega küsitud sellekohast nõusolekut.  
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Kui kaua Ugala teater isikuandmeid säilitab 

Ugala teater tagab andmete konfidentsiaalsuse ja järgib kogutud isikuandmete säilitamisel 

seaduses ettenähtud tähtaegu või niikaua kui on eesmärgi täitmiseks vajalik. 

 

Kellega Ugala teater kogutud isikuandmeid jagab 

Kolmandatele isikutele edastame kogutud isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste 

täitmiseks (Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet vm), ametitele järelevalve teostamiseks 

(Tööinspektisoon, Andmekaitse Inspektsioon vm), õiguskaitseorganitele. Meile teenuseid 

pakkuvad isikud, kes puutuvad kokku kogutud isikuandmetega, on majandustarkvara pakkuja, 

IT haldus- ja hooldusteenuse pakkuja, meiliserveriteenuse pakkuja, veebilehe haldaja, audiitor. 

Klientidele postisaadetiste edastamiseks kasutame posti- ja kullerteenuse pakkujaid, kellele 

edastame kliendi nime, aadressi ja vajadusel telefoninumbri. Isikuandmete edastamisel järgime 

alati minimaalsuse põhimõtet. 

 

Kuidas saad tutvuda Sind puudutavate isikuandmetega, vajadusel neid täpsustada või 

nõuda nende töötlemise lõpetamist 

Sul on õigus: 

- saada teavet enda kohta kogutud isiku- või kliendiandmete ja nende töötlemise kohta; 

- esitada vastuväide isiku- või kliendiandmete töötlemise osas; 

- nõuda isiku- või kliendiandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged 

või mittetäielikud; 

- nõuda isiku- või kliendiandmete kustutamist; 

- võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, juhul kui isiku- või kliendiandmete töötlemine 

põhineb nõusolekul; 

- saada teatrilt oma isikuandmed, mille oled esitanud ja edastada need teisele vastutavale 

töötlejale 

 

Selleks saada vastavasisuline digiallkirjastatud kiri e-posti aadressile andmekaitse@ugala.ee      

  

 

Täiendava info saamiseks ja oma õiguste kaitseks on võimalik pöörduda Andmekaitse 

Inspektsiooni ja kohtu poole. 
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