ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST RAADIOS HIT FM
Raadio HIT FM OÜ-ga (HIT FM) suhtlemisel võivad Teie isikuandmed sattuda meie käsutusse, näiteks kui meile
kirjutate, osalete meie poolt korraldatud raadiomängudes.
Käesolev privaatsuspoliitika dokument annab Teile ülevaate isikuandmete töötlemise põhimõtetest HIT FM-is.
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Raadio HIT FM OÜ, registri koodiga 12650068, asukoha
aadressiga Estonia pst. 9, Tallinn 10143.
Isikuandmete töötlemise eesmärk, viis ja nende töötlemise ulatus ning avalikkusele kättesaadavus
Ringhäälkingu seadusega pandud ülesannete ja kohustuste täitmine, erinevate teenuste osutamine,
sõlmitud lepingute täitmine ja nendest lepingutest tulenevate õiguste (sh autoriõiguste)
realiseerimine. HIT FM töötleb ja säilitab meile avaldatud isikuandmeid hoolikalt ja
kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Teie isikuandmeid, mis on HIT FM-ile teatavaks saanud
tulenevalt õigusaktidest, seaduse täitmisel, sõlmitud lepingust või teenuse osutamise teel,
töödeldakse vaid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide
saavutamiseks. Näiteks:
- Külastades HIT FM-i kodulehte hitfm.ee, sotsiaalmeedia võrgustikku, siis piirduvad Teie kohta
kogutavad andmed üldjuhul Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga).
Juhul, kui sisestate meie internetikeskkonda mõne kommentaari, töödeldakse lisaks IP-aadressile ka
Teie kasutajanime, vestluses osalemisel ka muid registreerimistaotluses nõutud andmeid. HIT FM-i
internetipõhiseid arhiive ei ole võimalik kasutada kolmandatel osapooltel, v.a. juhul kui selline nõue
tuleneb seadusandlusest.
HIT FM kasutab kogutud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks, seadusest tulenevate õiguste ja
kohustuste realiseerimiseks, statistilistel eesmärkidel.
- Kui pöördute HIT FM-i poole selgitustaotluse või märgukirjaga ja Teie isikuandmetest on näha kirja
saatja nimi ja/või kontaktandmed ning kirjavahetus sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muid
isikuandmeid, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt Teie eraelu puutumatust, siis
sellisel juhul on antud kirjavahetus vaid asutusesiseseks kasutamiseks avaliku teabe seaduse §-s 35
sätestatud juhtudel.
- Ajakirjanduslikul eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid, kui Teie isikut kajastatakse mõnes saates
või artiklis. Sellisel juhul kogutakse lisaks Teie nimele Teie salvestatud kujutis jm andmed, mida Te
iseenda kohta olete HIT FM-ile avaldanud või mis on HIT FM-ile muul viisil avalike allikate kaudu
teatavaks saanud. Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõikele 2 võib isikuandmeid ilma
andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks
on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete
avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti õigusi.
Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
HIT FM võib Teie isikuandmeid edastada asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest
tulenev õigus ja põhjendatud vajadus.
Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega
- Teil on õigus tutvuda andmetega, mida HIT FM on Teie kohta kogunud; nõuda ebaõigete
isikuandmete kohest parandamist; nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmete
kustutamist või andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist juhul,
kui nende kasutamiseks ei ole enam seaduslikku alust; oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda
Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole
HIT FM reserveerib õiguse jätta Teie taotlus rahuldamata, kui esitatud nõue on põhjendamatu või
taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadusest.
Lisainfo saab küsida telefonil +372 606 4202 või e-posti teel info@hitfm.ee

