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Andmekäitluspõhimõtted 

 

 

välismaiste Ungari kultuuriinstituutide kodulehel registreerumisel ja uudiskirjaga 

liitumisel avaldatud andmete haldamiseks 

  

  

1. Andmekäitleja 

Ungari Välismajanduse- ja Välisministeerium 

Asukoht:   Budapest 

Postiaadress:   Bem rakpart 47, 1125 Budapest 

Telefon:   +36 1 458 1392 

E-post:    hatkult@mfa.gov.hu 

 

2. Andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed 

  

Välismajanduse- ja Välisministeeriumi andmekaitseametnik dr. Szilvia Molnár-Friedrich 

Otsekontaktid: e-post SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu, tel +36 1 458 1597 

 

3. Andmekaitse eesmärk ja õiguslik alus 

Andmekaitse eesmärk Andmed  Õiguslik alus 

Külastajate andmeid 

kogutakse statistilisel 

eesmärgil. 

See loob igale 

konktreetsele 

Välismajanduse- ja 

Välisministeeriumi alla 

kuuluvale 

kultuurinstituudile 

võimaluse edastada 

registreerunud inimestele 

päevakohast 

informatsiooni 

kultuuriinstituudi 

korraldatavatest 

üritustest ja tegevusest 

ning kutsuda sellega 

huvilisi osalema nende 

üritustel. 

Nimi, e-posti aadress 

 

Andmekäitlus põhineb GDPRi 

artikli 6 lõigu (1) punktile a), 

õiguslik alus on nõusolek 

asjassepuutuvalt isikult. 

 

Toodangukeskkond: 

culture.hu  

 

mailto:hatkult@mfa.gov.hu
mailto:SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu
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4. Isiklike andmete allikad ja käideldavad andmed, kui neid ei andnud Välismajanduse- 

ja Välisministeeriumi käsutusse isik ise 

 

  

Välismajanduse- ja Välisministeerium ei käitle isikuandmeid, mis ei pärine isikult endalt. 

  

5. Isikuandmete adressaadid, adresaatide kategooriad, andmekäitlus 

 

Registreeritud andmeid hoiab Välismajanduse- ja Välisministeerium rahvusliku infoteenuste 

aktsiaseltsi (NISZ) serverites. Uudiskirja saatmise teenust haldab Välismajanduse- ja 

Välisministeeriumi partner osaühing Lounge Design (selle allhankefirma osaühing 

Trendency). 

 

6. Isikuandmete säilitamise aeg  

Vastavalt kehtivatele seadustele käitleb Välismajanduse ja Välisministeerium kogutud 

isikuandmeid selleks antud õigusest loobumiseni. Ligipääs oma andmetele on alati võimalik 

kodulehe kaudu sulgeda. Juhul, kui andmekäitlusele ligipääsu ei suleta, kontrollib 

Välismajanduse- ja Välisministeerium iga kolme aasta tagant selle vajalikkust. 

 

7. Asjaosaliste andmetöötlusõigused  

  

7.1. Tähtaeg  

  

Välismajanduse- ja Välisministeerium vaatab asjaosalise õigusi puudutava taotluse läbi 

hiljemalt ühe kuu jooksul alates kättesaamisest. 

Välismajanduse- ja Välisministeerium võib vajadusel, arvestades taotluse keerukust ja 

taotluste arvu tähtaega, veel kahe kuu võrra pikendada. Tähtaja pikendamisest ja selle 

põhjustest teavitab Välismajanduse- ja Välisministeerium kuu aja jooksul alates taotluse 

kättesaamisest. 

  

7.2. Asjaosaliste õigused andmekäitluses 

  

7.2.1. Õigus ligipääsule  

  

Asjaosalisel on õigus saada Välismajanduse- ja Välisministeeriumilt punktis 1 antud 

kontaktandmete kaudu teavitusi tema isikuandmete käitlemise kohta ja vastused alljärgnevatele 

küsimustele: 

• Välismajanduse ja Välisministeerium käitleb 

- missuguseid isikuandmeid? 
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- missugusel õiguslikul 

alusel?  

- missuguse eesmärgiga?  

- kui pika aja jooksul? 

• kellele, millal, missugusel õiguslikul alusel ja missugustele isikuandmetele andis 

Välismajanduse- ja Välisministeerium ligipääsu või kellele isikuandmeid edastas? 

• missugusest allikast isikuandmed pärinevad? 

• kas kultuuriinstituut kasutab automatiseeritud otsustusprogrammi ja selle loogikat, mh 

profiili loomisel? 

 

  

Välismajanduse ja Välisministeerium lubab esimesel pöördumisel isikutel, kelle andmeid 

käideldakse, tutvuda oma andmetega tasuta, korduval pöördumisel aga on ministeeriumil 

õigus sellega kaasnevate administratiivkulutuste eest küsida mõistlikku tasu. 

  

 

7.2.2. Vigade parandamise õigus 

  

Asjaosaline isik võib paluda Välismajanduse ja Välisministeeriumilt oma isikuandmete 

muutmist, milleks vajalikud kontaktandmed leiab punktist 1. Kui asjaosaline suudab usutavalt 

ja täpselt tõendada vea olemust, rahuldab Välismajanduse ja Välisministeerium taotluse 

mõistliku aja – maksimaalselt kuu – jooksul ja teavitab sellest asjaomast isikut tema antud 

kontaktandmete kaudu. 

  

7.2.3. Andmete arestimise õigus (andmekäitlemise piiramiseks)  

  

Asjaosaline isik võib Välismajanduse ja Välisministeeriumilt paluda oma isikuandmete 

käitlemise piiramist, kirjeldades üheselt mõistetavalt piirangute alla minevaid, muudest 

andmetest eraldatavaid andmeid. Selleks vajalikud kontaktandmed leiab punktist 1. 

 

7.2.4. Andmete kustutamise õigus 

  

Vastavalt andmekäitlustutvustusele on asjaosalisel õigus põhjendust lisamata paluda 

Välismajanduse- ja Välisministeeriumil tema isikuandmed kustutada, andmekäitleja on aga 

kohustatud asjaosalise isikuandmed põhjendust küsimata viivitamatult kustutama, kui 

andmekäitluseks pole muud õiguslikku alust. 

  

7.2.6. Andmekandjate kasutamise õigus 
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Asjaosalisel isikul on andmekäitluse puhul, vastavalt selle õiguslikule alusele ja kasutades 

punktis 1 toodud kontaktandmeid, õigus saada enda käsutusse osade kaupa, laialt kasutataval 

ja arvutist loetaval kujul temaga seotud isikuandmed, mille ta on andnud Välismajanduse- ja 

Välisministeeriumi käsutusse. Samuti on asjaosalisel isikul õigus need andmed teisele 

andmekäitlejale edastada, ilma Välismajanduse ja Välisministeerium seda automatiseeritud 

kujul takistaks. 

 

8. Edasikaebusõigus 

 

Kui asjaosaline isik tunneb, et Välismajanduse- ja Välisministeerium on tema isikuandmete 

käitlemisel rikkunud kehtivaid andmekaitsenõudeid, võib ta pöörduda 

- Välismajanduse- ja Välisministeeriumi andmekaitseametniku või 

- kohtu poole (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.) või 

- lasta algatada andmekaitseinspektsioonis asjakohane menetlus (Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.) 

 

 

9. Info küpsiste kohta  

 

 

Küpsiste eesmärk on kiirendada kodulehe kasutamist, tasakaalustada serverite koormust või 

muuta kodulehe kasutamine automatismide abil lihtsamaks. Küpsised on sellised failid või 

infokillud, mida veebiserver saadab lehe külastaja arvuti veebilehitsejale. Küpsis sisaldab 

tavaliselt seda saatva veebilehe nime, küpsise väärtust ehk juhuslikult loodud ainulaadset 

numbrit ja küpsise eluiga ehk kui pikalt säilitatakse seda selles veebisuhtlusvahendis. 

Küpsiseid säilitatakse failina lehe kasutaja veebisuhtlusvahendi taustamälus. Küpsiste sisu 

kohta võib selle saatnud veebiserver alati veebilehitsejalt infot küsida. 

 

 

Küpsised kolmandatelt osapooltelt 

Küpsise 

nimi 

Domeen Tüüp Käideldavad 

andmed 

Muu teave Säilitusaeg 

_ga culture.hu Kolmandate 

osapoolte 

küpsised 

Google.  

Analyticsi 

küpsis. 

Google’i 

tüüpi ei saada 

isiklikke 

andmeid 

Google Analytics  

Küpsiste reeglistiku leiab 

alljärgnevalt lingilt: 

https://developers.goo 

gle.com/analytics/devguid

es/c 

ollection/analyticsjs/cooki

eusage 

 

Loa tühistamiseni. 

 

_gid culture.hu 

_utmc culture.hu 

_utmz culture.hu 

_utma culture.hu 

VISITOR

_I 

NFO1_LI

V E 

youtube.com Youtube’i 

küpsised, mis 

monitoorib 

laiusriba 

https://cookiedatabase.org

/cookie/youtube/visitor_in

fo1_live/ 

YSC youtube.com Youtube’i 

ainulaadne 

https://cookiedatabase.org

/cookie/youtube/ysc/ 



5  

  

 

 

Kolmandate osapoolte küpsiste käitlemise õiguslik alus põhineb GDPR-i artikli 6 lõigu (1) 

punktil a) ehk puudutatud isiku nõusolekul. Teile kui kolmandatelt isikutelt pärinevate 

küpsiste osas puudutatud isikule rakendub õigus pääseda andmetele ligi, parandada vigu, 

andmeid kustutada, andmetele ligipääsu piirata, parandada vigu, andmeid kasutada ja 

andmetele ligipääsu tühistada. 

  

ID, kasutaja 

tuvastamisek

s 


