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Seoses 25. mail rakenduva isikuandmete kaitse üldmäärusega (General Data Protection Regulation
e GDPR) soovime teile jagada veidi infot selle kohta, kuidas Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) oma liikmete
andmeid töötleb ja mille jaoks me andmeid hoiame.
Me teavitame teid kõigist meie privaatsuseeskirjade muudatustest meie seltsi listi kaudu.
Kuidas ja milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume?
Kogume nimed, e-posti aadressid ja vajadusel aadressid, sünniajad ja telefoninumbrid.
Võime koguda pangakonto andmeid, kui reisite ETS’i esindajana ja taotlete ETS’ilt isiklikule kontole
tagasimaksmist. Me ei kogu teie kohta teavet kolmandatelt osapooltelt.
Mille jaoks me seda teavet kasutame:






Oma liikmetele liikmesuse teenuste pakkumiseks
Meile seadusega kehtestatud kohustuste täitmiseks liikmete registri pidamisel
Suhtlemiseks liikmetega ETS’is vabatahtlikuna töötamise võimaluste üle
Haldamiseks teie finantstehinguid meiega, sealhulgas liikmemaksu, üritustega seotud tasude
või ETS’i esindamist puudutavaid makseid
Säilitamiseks teiega suhtlemist, et teid tulevikus paremini meie teenustest ja nende
muutustest teavitada.

Kuidas me teie andmeid turvaliselt säilitame ja kes teie andmeid töötleb?
ETS asub seaduslikult Eestis ja on andmetöötleja. Me jälgime kõiki ettevaatusabinõusid, et tagada teie
andmete turvalisus. Teatud protsesside puhul võime kasutada usaldusväärsete partnerite toetust, kes
on lepinguliselt kohustatud järgima seadusega nõutavaid andme-eeskirju. Näiteks kui esitate ETS’ile
oma tegevusest tulenevalt reisikulusid, võime jagada oma andmeid raamatupidamise eesmärgil meie
raamatupidajaga. Pakume ainult neile konkreetse teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.
Mõned ETS’i peamised eesmärgid hõlmavad tsöliaakiaga seotud teabe vahetamist ja oskuste ning
teadmiste jagamise hõlbustamist tsöliaakia seltsi liikmete vahel. Seetõttu võime aeg-ajalt jagada teie
e-posti aadressi teiste ETS’i liikmetega, et hõlbustada seda teabevahetust ja aidata meil saavutada oma
kollektiivseid eesmärke (nt seoses ühisüritustega - suvelaager, kokanduskoolitused jm).
Leiame, et kõik need toimingud viiakse läbi GDPR-i määratletud "seaduslike huvide" all.
Muudel juhtudel jagame teie isikuandmeid vaid siis, kui selleks on saadud teie selgesõnaline ja
informeeritud nõusolek.
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Meie suhtlus teiega
Kui teie või teie leibkond liitub ETS’iga, lisab seltsi sekretär teie e-posti aadressi teie loal meie seltsi
meililisti, mille kaudu jõuavad teieni:





uudiskirjad
kohustuslikud protokollid ja aruanded
teiste liikmete kirjad ühist huvi pakkuvatel teemadel
meile saadetud kirjad ETS’i tegevustega seotud küsimustes, näiteks toetuste taotluste
konkursid, koolituste kutsed jms.

Me usume, et ETS’iga ühinedes teadsite, et andsite nõusoleku uudiskirjaga liitumiseks. Kuid võite
loobuda, kui te ei tunne, et see on teie jaoks asjakohane.
Saate seda teha, saates meile sellekohase teate aadressil info@tsoliaakia.ee ,et soovite tühistada
seltsi meililisti liikmelisuse.
Säilitamine
Me säilitame teie andmed seni, kuni teie või teie leibkond on ETS’i liige, välja arvatud juhul, kui teie või
teie leibkonna esindusisik palub meil teie andmeid eemaldada.
Kui teie või teie leibkonna liikmelisus lõpeb, säilitame teie andmed kahe aasta jooksul pärast liikmeks
olemise lõpetamist, et saaksime võtta teiega ühendust seoses liikmelisuse eeliste ja ETS’i tegevustega,
mis võivad teile huvi pakkuda.
Pärast seda perioodi, välja arvatud juhul, kui te seda ei soovi, kustutame teie isikuandmed, välja
arvatud andmed, mida võime vajada kohustusliku liikmelisuse arvepidamise jaoks.
Õigus juurdepääsule oma andmetele ja nende kustutamine
Teil on õigus küsida koopiat teie kohta hoitavast teabest.
Samuti on teil õigus paluda meil piirata või lõpetada teie isikuandmete töötlemine, kui see ei ole vajalik
selleks, mille otstarbeks need meile olete andnud (nt teie liikmelisuse haldamiseks või kulude
hüvitamise töötlemiseks) või mis tahes seltsi põhikirjast tulenevate kohustuste täimiseks.
Palun võtke meiega ühendust aadressil info@tsoliaakia.ee , kui teil on selline soov.
Lisateavet Eestis kehtiva andmekaitse määruse kohta leiate siit.
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