EESTI VAIMSE KULTUURIPÄRANDI NIMISTU
Eesti Rahvakultuuri Keskus
https://rahvakultuur.ee/vaimnekultuuriparand/vaimsekultuuriparandi-nimistu/

Andmekaitse teatis
Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu (edaspidi nimistu) on veebipõhine andmebaas, mis kajastab sõnas, helis ja pildis siinset ele
inimestele olulisi ja omaseid teadmisi, oskusi, kombeid, tavasid ja paiku. Lisaks tutvustab nimistu inimesi, ühendusi ja asutusi,
kes hoiavad ja annavad edasi kultuuripärandit. Eesmärk on väärtustada elu ja inimesi igas Eestimaa nurgas ning suurendada
kultuuripärandi ühiskondlikku kõlapinda.
Nimistut haldab kultuuriministeeriumi allasutus Eesti Rahvakultuuri Keskus. Nimistu jaoks koguvad andmeid vaimse pärandiga
tegelevad asutused, ühendused ja üksikisikud. Andmete kogumiseks viiakse enamasti läbi intervjuu. Nii intervjuu kui ka Teie
oskused ja tegevus võidakse jäädvustada diktofoni, foto- ja/või videokaameraga. Intervjuus käsitletakse järgmisi teemasid:
● üldinfo isiku, asutuse, ühenduse või paiga kohta;
● nähtuse, tegevuse, teadmise, oskuse või paiga olemus tänapäeval, ajalooline taust ning tulevik;
● teadmiste ja oskuste omandamine ning edasiandmine.
Intervjuu põhjal koostatakse kirjeldav kokkuvõte, mis avalikustatakse nimistu veebilehel https://rahvakultuur.ee/vaimnekultuuriparand/vaimse-kultuuriparandi-nimistu/. Samas esitatakse võimalusel valik fotodest ning katkeid video- ja
helisalvestistest. Teil on õigus määrata, millised isikuandmed sisestatakse nimistusse ning milliseid neist võib avalikustada.
Teie loal säilitatakse kogutud materjale lisaks nimistule allpool loetletud mäluasutus(t)e arhiivi(de)s, kus need on huvilistele
kasutamiseks avatud.
Täpsemat teavet nimistu ning vaimse kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise kohta saate Eesti Rahvakultuuri Keskuse
koduleheküljelt https://rahvakultuur.ee/vaimne-kultuuriparand/ ja vaimse pärandi spetsialistidelt (telefon: 600 91 77, e-post:
vkp@rahvakultuur.ee).

Käesolev andmekaitse teatis kehtib Eesti Rahvakultuuri Keskuse, selle volitatud andmete kogujate ja
sisestajate ja ................................................................................................. kohta.
asutus, kus kogutud materjale säilitatakse (täidab andmete koguja)

Teie õigused ja valikud:
 Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 Teil on õigus näha enda kohta käivaid andmeid ning nõuda vigade parandamist.
 Võite igal ajal keelata isikuandmete edaspidise näitamise nimistu kodulehel. Te teate, et keeld ei kehti tagasiulatuvalt.
 Soovi korral võite keelduda valitud andmete kandmisest nimistusse ja nende avalikustamisest.

Teie käest kogutavate isikuandmete ulatus sõltub sellest, kas olete kaasatud nimistu koostamisse
kontaktisikuna (1) või Teie kohta täidetakse isiku ankeet (2). Järgnevatest väljadest 1-2 täitke vaid sobiv, teisele
tõmmake rist peale.

1 Kontaktisik: Teie kaudu on võimalik võtta ühendust nimistusse kantud asutuse, ühenduse ja/või kolmanda isikuga või saab
Teie käest täpsemat teavet nimistusse kantud paiga kohta.
Luban kanda ennast nimistusse kui .................................................................................... kontaktisikut ning järgmised andmed
isiku, asutuse, ühenduse või paiga nimi

kanda nimistusse

avalikustada
eesnimi
perekonnanimi
e-post
telefon
postiaadress

On kohustuslik kanda
nimistusse vähemalt e-post,
telefon või postiaadress.

faks
kodulehekülg
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2 Isiku sissekanne tutvustab Teie tegevust, teadmisi ja oskusi, Teid kui vaimse kultuuripärandi kandjat.
Luban täita enda kohta isiku ankeedi ning järgmised andmed
kanda nimistusse

avalikustada
eesnimi
perekonnanimi
sünniaasta
sünnikoht
hariduskäik
teenistuskäik
e-post
telefon
postiaadress
faks
kodulehekülg
tegevusala, teadmiste ja oskuste kirjeldus
avalikkusele suunatud tegevused ja teenused
fotod, millel mind kujutatakse
videod, milles mind kujutatakse
helisalvestused, mis jäädvustavad minu tegevust

Kogutud materjalide säilitamine mäluasutustes
Teilt kogutud materjale säilitatakse ja kasutatakse pärast nimistusse sisestamist ainult Teie loal.
Luban säilitada minu käest ....................................................................................................... kogutud materjale
koht, kuupäev, kuu, aasta

..........................................................................................................................................................................
asutus, kus kogutud materjale säilitatakse (täidab andmete koguja)

kasutades minu eesnime
kasutades minu ees- ja perekonnanime
minu ees- ja perekonnanime ei tohi viidata ............ aastat
materjale kasutades tohib viidata minu soole, sünniaastale ja piirkonnale
keelan juurdepääsu materjalidele ........... aastaks

Kontaktid:
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Leola 15a, 71020 Viljandi

Asutus, kus kogutud materjale säilitatakse:

.............................……………………...…….….……………………………...........................………………………....
tel. 600 92 91
vkp@rahvakultuur.ee
.............................…………….………...…….….……………………………...........................………………………....
(täidab andmete koguja)
https://rahvakultuur.ee/vaimne-kultuuriparand/
Eesti Rahvakultuuri Keskuse volitatud andmete koguja(d) ja sisestaja(d):
.............................……………………………………………..……………………....…….….……………………….…..……………………...………………………....
.............................…………………...…….….……………………….…..……………………………………………………….………………...………………………....
(täidab andmete koguja)

Mina, ......................................................................................................... , olen nõus omaisikuandmete
kasutamisega ülaltoodud tingimustel ja kinnitan seda oma allkirjaga.
Kuupäev: ………………………………. Allkiri: ……………………………………… Kontakt:.......................................................................................
(telefon või e-post)

Andmekaitse teatis on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb allakirjutanule ja teine Eesti Rahvakultuuri Keskusele.
Andmekaitse teatise koopia jääb …………………………………….………………………………………………………………………………………………………
asutus, kus kogutud materjale säilitatakse (täidab andmete koguja)

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu
Andmekaitse teatis

2/2

