
 

 

Deklaratsioon: nõusolek isikuandmete 
töötlemiseks Sihtasutuses Archimedes 
 
Käesoleva andmiku saatmisega Sihtasutusele 
Archimedes kinnitan, et mõistan, et 
Sihtasutus Archimedes peab minuga seotud 
toiminguteks töötlema minu isikuandmeid ja 
lisaks seaduse alusel ja muudel alustel 
toimuvale isikuandmte töötlemisele annan 
oma isikuandmete töötlemiseks ka 
nõusoleku allpooltoodud ulatuses.  
 
Andmete tähendus 
 
Mõistan, et minu poolt Sihtasutusele 
Archimedes vabatahtlikult edastatud 
isikuandmed koosnevad üldjuhul minu 
nimest, isikukoodist, kontaktandmetest (sh 
e-maili aadress), finantsandmetest (nt 
arvelduskonto number ja sellega seotud 
muud andmed) ja haridusega seotud 
andmetest ning muudest andmetest, mis on 
sihtasutusele vajalikud, et minuga seotud 
toiminguid teostada (selgitatud allpool). 
Nimetatud andmed olen Sihtasutusele 
Archimedes edastanud vabatahtlikult ja 
mõistan, et käesolev nõusolek on üheks (kuid 
mitte ainsaks) minu isikuandmete töötlemise 
aluseks Sihtasutuses Archimedes lisaks 
seadusele või muudele õigusaktides ette 
nähtud alustele. 
 
Andmete töötlemise ja kaitsmise 
põhimõtted 
 
Kinnitan, et Sihtasutus Archimedes on 
selgitanud, et minu isikuandmete töötlemine 
toimub üldjuhul kogu Euroopa Liidu / 
Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, 
kuid erijuhtudel edastatakse ja töödeldakse 
minu isikuandmeid ka riikides, mis asuvad 
väljaspool ELi/EMPi. Selline töötlemist 
väljaspool ELi/EMPi luban vaid eeldusel, et 
selleks on olemas kas õiguslik alus või minu 

andmeid töödeldakse samaväärselt EL/EMP 
piires toimva isikuandmete töötlemisega ja 
rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. 
 
Annan oma nõusoleku Sihtasutusele 
Archimedes kõigi eelkirjeldatud ja kõigi minu 
poolt vabatahtlikult sihtasutusele edastatud 
andmete töötlemiseks sihtasutuse 
andmebaasides ja süsteemides, mille 
eesmärgiks on minu kirjavahetuse 
menetlemine, lepingute sõlmimine (ja 
täitmine), asutusesisene järelevalve või 
erikontroll selleks volitatud isikute poolt või 
sihtasutuse ja minu vaheliste muude õiguste 
ja kohustuste vastastikune täitmine. Ühtlasi 
hõlmab minu nõusolek isikuandmete 
töötlemist minu andmete parema säilitamise 
ja kaitse kavandamise või elluviimise 
eesmärgil ning on seotud minu andmete 
töötlemisega selliste toimingute käigus. 
 
Annan Sihtasutusele Archimedes eraldi 
nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks 
kolmandatele isikutele või avalikkusele, kui 
selline avaldamise kohustus tuleneb minu 
pöördumise või isikuandmete edastamise 
aluseks olevate õigusaktide või dokumentide 
nõuetest (näiteks stipendiumisaajate loetelu 
avaldamine). 
 
Kinnitan, et saan aru, et õigusaktidest 
tulenevatest kohustustest lähtudes peab 
sihtasutus minu isikuandmeid edastama ka 
kolmandatele isikutele (üldjuhul riigi ja 
valitsusasutustele või näiteks 
audiitorkontrolli läbiviijatele) ja annan 
Sihtasutusele Archimedes lisaks 
õigusaktidest tulenevale õigusele täiendavalt 
selleks ka oma nõusoleku. Sihtasutusel on 
õigus avaldada ja edastada minu 
isikuandmeid vajalikus, kuid vähimas 
ulatuses ning eesmärkidest lähtuvalt Eesti 
Vabariigile (näiteks Haridus- ja 
Teadusministeeriumile) või kolmandatele 
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isikutele (näiteks riigi- ja valitsusasutustele, 
haridusasutustele, kõrgkoolidele või 
ülikoolidele), et neid saaks kasutada Eesti 
riigi või kolmandate isikute hariduspoliitika 
jaoks vajalike statistiliste või kvalitatiivsete 
uuringute või analüüside läbiviimiseks või 
õigusaktidest tulenevate muude (sh aruande) 
kohustuste täitmiseks.  
 
Mõistan, et Sihtasutus Archimedes kasutab 
minu isikuandmeid vaid minuga seotud 
kirjavahetuse, menetluste või lepingute 
täitmisega seotud eesmärkidel, õigusaktidest 
tulenevalt oma kohustuste täitmiseks, 
ülalviidatud hariduspoliitiliste uuringute või 
analüüside läbiviimiseks või muu õigustatud 
huvi korral (näiteks järelevalve või 
kontrollimenetluste läbiviimine).  
 
Käesolev nõusolek ei hõlma minu 
isikuandmete edastamise õigust uuringuid ja 
analüüse läbiviivatele isikutele eesmärgiga 
minuga vastavate uuringute või analüüside 
käigus ühendust võtta ega nõusolekut 
isikuandmete avaldamiseks või 
edastamiseks, kui selle põhiliseks eesmärgiks 
on mulle turundusliku iseloomuga teadete 
edastamine. 
 
Mõistan, et Sihtasutus Archimedes on seoses 
minuga peetava kirjavahetuse, lepingute 
täitmise või õigusaktidest tulenevate 
kohustustega kohustatud säilitama minu 
isikuandmeid ka pärast sihtasutusega seotud 
õiguste ja kohustuste lõppu ning nimetatud 
asjaoludel annan selleks oma nõusoleku 
arvestades, et andmeid säilitatakse kuni 
kohustusliku säilitustähtaja lõpuni.  
 
Andmiku allkirjastamisel olen teadlik, et mul 
on õigus:  
 

 käesolev nõusolek igal ajal tagasi 
võtta, kuid tagasivõtmise hetkeni 

toimunud töötlemise seaduslikkust 
see ei mõjuta;  

 igal ajal pöörduda Sihtasutuse 
Archimedes poole oma isikuandmete 
täpsustamiseks või parandamiseks; 

 oma isikuandmete töötlemise kohta 
päringute sh väljavõtete ja 
koondväljavõtete taotlemiseks; 

 esitada vastuväiteid oma 
isikuandmete töötlemise suhtes, kui 
see põhineb õigustatud huvil;  

 taotleda oma isikuandmete 
kustutamist, kui isikuandmete 
töötlemiseks puudub õiguslik alus;  

 piirata oma isikuandmete töötlemist 
kohalduvate õigusaktide alusel;  

 taotleda vabatahtlikult oma 
isikuandmete edastamist 
kolmandatele isikutele; 

 taotleda, et minu suhtes ei võetaks 
vastu otsuseid, mis põhinevad vaid 
minu andmetel või profiilianalüüsil, 
kui see toob kaasa õiguslikke tagajärgi 
või avaldab mulle muud 
märkimisväärset mõju. 

 
Olen teadlik, et mul on õigus esitada kaebusi 
isikuandmete kasutamise kohta Eesti 
Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: 
www.aki.ee), kui leian, et minu isikuandmete 
töötlemine riivab minu õigusi ja huve 
kohalduva õiguse alusel.  
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