Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 29. juuli 2018
ISIKUANDMETE KAITSE KORD
1. Isikuandmete Kaitse Kord
1.1.
Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord (edaspidi - Isikuandmete Kaitse Kord) aitab
mõista, milliseid andmeid Eesti Kergejõustikuliit (registrikood 80079122, aadress
Maakri tn 23, 10145 Tallinn (edaspidi nimetatud kui EKJL), kodulehel http://www.ekjl.ee/
(edaspidi koduleht) kogub, miks EKJL neid kogub ja mida nendega teeb.
1.2.
Kõik kodulehe külastajad peavad selle Isikuandmete Kaitse Korra tähelepanelikult läbi
lugema.
2. Kogutav teave ja andmed. Isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise
tingimused
2.1.
EKJL võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid
seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:
2.1.1. Spordiüritusest osavõtt. EKJL ise või EKJL-i koostööpartner võib töödelda
isikuandmeid seoses registreerimisega (täisnimi, isikukood, kodakondsus, sünniaeg,
aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja treenerit ning vajadusel ka esindaja
andmeid (alaealise või eeskostetava puhul (nimi, isikukood, telefon, e-post, aadress,
seos osavõtja isikuga)), osavõtu tasu maksmisega seotud andmed (nimi, arveldusarve
number), osavõtu number või muu identifitseerimise tunnus, tulemused, fotod, videod
jms). EKJL või EKJL koostööpartner töötleb osavõtja isikuandmeid üritusega seotud
teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks
osavõtjale ja kolmandatele isikutele.
2.1.1.1.
EKJL või EKJL-i koostööpartner edastab aruandeid ja spordiürituse osavõtja
isikuandmeid (eelkõige osavõtja nimi, isikukood, aadress) (i) kohalikule omavalitsusele
sporditegevuse toetuse ja/või pearaha saamise eesmärgil, (ii) treenerite palgatoetuste
süsteemi treeneri toetuste taotlemise eesmärgil, (iii) spordiregistrisse statistika
eesmärgil, Maksu- ja Tolliametile).
2.1.1.2.
Lisaks eeltoodule võib spordiürituse osavõtja või osavõtjaga seotud isiku
isikuandmeid töödelda võistlusel osalemise litsentsi andmiseks, võistlustel osalemise
õiguse kontrollimiseks, võistlusprotokollide koostamiseks ja avalikustamiseks, teistele
alaliitudele ja katuseorganisatsioonidele info edastamiseks. Eeltoodu hõlmab endas
isikundmete edastamist kolmandatele isikutele (eelkõige võistluste korraldajad).
2.1.1.3.
Korraldaja võib küsida osavõtja võib anda spordiüritusele registreerimisel anda
lisaks osavõtja nimele, isikukoodile, aadressile ja arveldusarve numbrile korraldajale
teada osavõtja sellised terviseandmed ja terviseriskid, mis on vajalikud osavõtja
tervise hoidmiseks ajaks ürituse ajal. Selliseks infoks võivad olla allergiad, ravimite
tarvitamine, vigastused jms, mille mitteteadmine võib põhjustada osavõtjale
terviseriski.
2.1.2. Seoses EKJL kodulehe külastamisega. EKJL kodulehte külastades võib EKJL koguda
teavet külastaja seadme kohta. Näiteks võib EKJL saada teavet kodulehe külastuste
kohta, kaasa arvatud külastaja IP-aadress, kodulehel viibimise aeg ja kestus, klikkide
arv, jms.
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2.1.3. Muu teave seoses EKJL-iga suhtlemisega. EKJL võib töödelda isikuandmeid ja
muud teavet, mida kodulehe külastaja või spordiürituse osavõtja või muu isik EKJL-ile
on esitanud, kasutades EKJL kodulehte või EKJL-iga suheldes.
2.2.
EKJL võib avaldada spordiüritusest osavõtja isikuandmeid lisaks eeltoodud juhtudele
järgmistele isikutele: EKJL töötajad, juhid, koostööpartnerid, ametiasutused,
katuseorganisatsioonid jt, kui see on põhjendatult vajalik eesmärkidel, mis on näidatud
käesolevas Isikuandmete Kaitse Korras.
2.3.
Lisaks eeltoodule võib EKJL avaldada isikuandmeid, kui EKJL on avaldamiseks
kohustatud kehtivatest õigusaktidest või lepingutest tulenevalt, EKJL või kolmanda isiku
õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele
võlgade väljanõudmiseks) või EKJL või kolmanda isiku vastu suunatud nõude
vaidlustamiseks.
2.4.
Andmeid hoitakse, säilitatakse ning avalikustatakse avalikes huvides toimuva
statistilistel arhiveerimise, sporditeadus- ja ajaloouuringute eesmärgil.
2.5.
EKJL töötleb andmeid Eestis, kuid teatud juhtudel võib osutuda vajalikus andmeid
edastada ka teistesse riikidesse. Seda eelkõige rahvusvaheliste spordiürituste seoses.
2.6.
EKJL rakendab andmete töötlemisel andmekaitse ning andmete turvalisuse
põhimõtteid ning meetmeid. EKJL tagab, et andmetele on ligipääs vaid selleks õigustatud
isikutel.
2.7.

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2.8.
EKJL poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Isikuandmete
Kaitse Korras näidatud eesmärkidel.
3. Küpsised
3.1.
Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja
salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada
serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.
3.2.
EKJL võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on
sellisteks küpsisteks näiteks Google Partners ja Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse
eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.
3.3.
Kui külastaja vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovib enda
nõusolekut tühistada, tuleb sellest teavitada e-posti teel ekjl@ekjl.ee .
4. Isikuandmete töötlemise ohutus
4.1.
Isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse
seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes isikuandmeid,
rakendab EKJL korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu
ebaseadusliku töötlemise eest.
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5. Kolmandate poolte kodulehed
5.1.
EKJL kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. EKJL ei vastuta
kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. EKJL soovitab
tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.
6. Isikuandmete Kaitse Korra muudatused
6.1.
Meie võime igal ajal uuendada või muuta Isikuandmete Kaitse Korda. EKJL muudab
Isikuandmete Kaitse Korda vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike,
tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.
6.2.
Uuendatud või muudetud Isikuandmete
väljakuulutamisest EKJL kodulehel.

Kaitse

Kord

jõustub

alates

selle

6.3.
Kodulehe külastaja või spordiürituse osavõtja kontrollib EKJL kodulehte ja veendub, et
teda rahuldab kehtiv Isikuandmete Kaitse Kord.
6.4.
Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu
kehtivate õigusaktidega.
6.5.
Isikul on õigus esitada kaebuse, vihjeid või küsimusi isikuandmete töötlemise osas
Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee ; postiaadress: Väike-Ameerika 19,
Tallinn 10129).
7. Kontaktandmed
Eesti Kergejõustikuliit
Maakri 23
10145 Tallinn
E-post ekjl@ekjl.ee
Tel: + 372 667 7991
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