
ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUSE 

ANDMETE KASUTAMISE REEGLID 

Andmed on informatsioon, mida Sinu kohta teatakse. Näiteks Sinu nimi, vanus, elukoht, 

terviseandmed ja muu. 

 

Kuidas Astangu keskus kasutab sinuga seotud andmeid? 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tegevus on avalik. See tähendab, et me ei varja, millega 

keskuses tegeletakse. Astangu keskusele koguneb Sinu andmeid, kui: 

 Sa soovid tulla õppima, teenusele või kaitstud töö töötuppa; 

 Sa oled juba Astangu keskuses õppimas või teenusel;  

 Sa osaled või oled osalenud mõnes rehabilitatsiooniprogrammis ning teised asutused on Sinu 

andmed Astangu keskusele edastanud. 

Astangu keskus hoiab Sinu andmeid infosüsteemis. See on arvutis üks koht, kuhu pääsevad parooliga 

ligi ainult Astangu keskuse töötajad. 

 

Mida Sa Astangu keskuselt oma andmete kohta küsida tohid?  
 

 Sul on õigus teada saada, mis andmed on Astangu keskusele Sinu kohta kogunenud. 

Teada saamiseks on kaks võimalust:  

 saada e-kiri koos digiallkirjaga Astangu keskusele aadressil astangu@astangu.ee. Digiallkiri 

on elektrooniline allkiri, mida saad anda näiteks oma ID-kaarti kasutades; 

 saada paberil kiri koos allkirjaga Astangu keskusele aadressil Astangu 27, 13519 Tallinn.  

Sinu soovile vastamine võib aega võtta 1 kuu. Andmed, annab Astangu keskus Sulle kas paberil või 

elektrooniliselt. Seda otsustad Sina, kumb variant sulle rohkem meeldib. 

 Sul on õigus öelda Astangule, kui Sinu kohta käivad andmed on valed. Siis saame need 

parandada. 

 

 Sul on õigus nõuda, et Sinu andmed kustutataks. 

 

 Sa ei pea nende tegevuste eest maksma. 

Kui sul on andmete kohta küsimusi, saad vastuse Astangu andmekaitsespetsialistilt. Tema meiliaadress 

on andmekaitse@astangu.ee. 

 

Kirjadele  vastamine 
Kui Sa saadad meile kirja, mis sisaldab Sinu andmeid, kasutame neid Sulle vastamiseks. Sinu kiri läheb  

infosüsteemi ja seal saadetakse see mõnele Astangu keskuse töötajale vastamiseks. 
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Sinu kirja ei näe teised inimesed. Kui peame vajalikuks Sinu saadetud kirja näidata ka teistele 

asutustele, siis küsime selleks Sinu luba.  

 

Astangu kodulehe külastamine 
Kui külastad veebilehte www.astangu.ee, jätab Astangu keskus meelde arvuti IP aadressi, millega lehte 

külastasid. IP aadress on igal arvutil ja neid tuntakse selle järgi ära. Astangu keskus saab teada, mis ajal 

Sa leheküljel käisid ja mida seal vaatasid. IP aadressi järgi saab teada, milline arvuti lehte külastas. Selle 

järgi ei saa teada täpset inimest, kes lehte külastas. Astangu keskus kogub neid andmeid, et kodulehte 

paremaks muuta.  

 

Mis siis saab kui Sinu kohta käivate andmetega halvasti käitutakse? 
Kui Astangu keskus peaks Sinu andmeid Sulle kahjulikult kasutama, siis teavitame sellest Andmekaitse 

Inspektsiooni ja lõpetame rikkumise. Andmekaitse Inspektsioon on asutus, mis kaitseb Sinu 

isikuandmeid.  

Kui andmetega on väga halvasti ringi käidud ning see peaks Sulle ohtlik olema, võtab Astangu keskus 

Sinuga ühendust. 

 

Andmete kasutamise reeglid seisuga 12.06.2018. 

  

http://www.astangu.ee/

