ISIKUANDMETE KAITSE KORD
Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL)
2016/679 lähtuvalt. Tingimused reguleerivad MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit poolt isikuandmete
kasutamist.
1. Isikuandmete vastutav töötleja
1.1 Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit. Meie kontaktandmed:
Aadress: Keskväljak 1- 226 Jõhvi, 41531
Ida-Virumaa
reg nr. 80045596
telefon: +372 337 7678
e- post: info@sportiv.ee
2. Kogutav teave ja andmed
2.1 MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda
isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1.1 spordiüritustest osavõtt
2.1.2 spordiaasta parimate autasustamine ja autasustamisettepanekute tegemine
2.1.2 statistika pidamine
2.1.3 vabatahtliku spordikohtuniku hüvitise maksmine
2.1.4 personaalia alajaotuse andmete korrastamine
2.1.5 Ida-Virumaa Spordiliidu kodulehe külastatavuse statistika analüüsimine
3. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise tingimused
3.1 Spordiüritustest osavõtu isikuandmeid- (isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht,
spordiklubi, tulemused, fotod, videod) kasutatakse info ja võistlusprotokollide avaldamiseks. MTÜ
Ida-Virumaa Spordiliit töötleb võistlustest osavõtja isikuandmeid üritustega seotud informatsiooni
avaldamiseks Ida-Virumaa Spordiliidu kodulehel, võistlusprotokollide avalikustamiseks, turunduse
eesmärkidel ning aruannete koostamiseks koostööpartneritele.
3.2 Maakonna spordiaasta parimate sportlaste ja võistkondade valimisel ja autasustamisel küsitakse
lisaks isiku perekonna- ja eesnimele, sünniajale, elukohale, spordiklubile ning tulemustele ja fotole
ka sportlase treeneri andmeid.
Maakonna parimate spordiaktivistide autasustamiseks ja autasustamise ettepanekute tegemiseks
küsitakse isiku ees- ja perekonnanime, sünniaega, elukoha andmeid, kontaktandmeid, vajadusel
fotot. Autasustamisettepanekute tegemisel edastatakse isikuandmed kolmandatele isikutele (nt. Eesti
Olümpiakomitee, Kultuuriministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eestimaa Spordiliit Jõud).
3.3 MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit säilitab
meie kodulehel www.sportiv.ee avaldatud
võistlusprotokollid statistika kogumise eesmärkidel vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Avalikkusele on protokollid nähtavad 25 aastat pärast võistluse toimumist. Pärast seda protokollid
arhiveeritakse.
3.4. Vabatahtliku spordikohtuniku hüvitise maksmiseks kogutakse isikuandmeid Spordiseaduse ja
Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksu seaduse muutmise seadusest tulenevalt ( RT I, 28.12.2017, 73 ) .
Raamatupidamise seadusele tuginedes kogutakse andmed isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi,

elukoha ja arveldusarve kohta. Andmeid kasutatakse hüvitise väljamaksmises ja säilitatakse
raamatupidamise seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.
3.5 MTÜ Ida-Virumaa Spordiliidu koduleht sisaldab personaalia alajaotuses tuntud sporditegelaste
nimekirja, millesse lisatakse isikud kindlate kriteeriumide järgi. Avalikud on isiku ees- ja
perekonnanimi ja sünniaeg. Lahkunud isiku puhul ka surmaaeg.
Personaalia alajaotusse kuulumisel peab Ida-Virumaaga seotud inimene olema täitnud järgmised
kriteeriumid:
3.5.1 osalenud olümpiamängudel, maailma mängudel, maailma- ja euroopa meistrivõistlustel
3.5.2 kuulub või on kuulunud Eesti koondisse, seda kas noorte või täiskasvanute arvestuses
3.5.3 võitnud Eesti meistrivõistlustelt individuaalalal täiskasvanute arvestuses kuldmedali või
saanud sportmängus Eesti meistrivõistlustelt tugevuselt kõrgeimas liigas medali
3.5.4 võitnud Ida-Virumaa täiskasvanute meistrivõistluste kuldmedali
3.5.5 olnud valitud täiskasvanute seas nominendide hulka Eesti, oma alaliidu või Ida-Virumaa
spordiaasta parimate valimisel
3.5.6 töötab või on kunagi töötanud mõnes Ida-Virumaal tegutsevas spordiorganisatsioonis
treenerina või ametnikuna
3.5.7 kuulub või on kuulunud mõne Ida-Virumaal tegutseva spordiorganisatsiooni juhtorganitesse
3.5.8 omab või on kunagi omanud Eesti või rahvusvahelise alaliidu poolt välja antud kohtuniku
litsentsi.
3.6 MTÜ Ida-Virumaa Spordiliidu kodulehte külastades kogutakse teavet külastaja seadme kohta ,
kaasa arvatud külastaja seadme IP- aadress, klikkide arv jne. Ida-Virumaa Spordiliidu koduleht
sisaldab viiteid ja linke kolmandate isikute kodulehtedele, millede turvalisuse ja privaatsuse osas
me vastutust ei võta.
3.7. MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit võib avaldada spordiüritustest osavõtja isikuandmeid põhjendatud
eesmärkidel koostööpartneritele, ametiasutustele, katusorganisatsioonidele ning Ida -Virumaa
Spordiliidu töötajatele, juhatuse liikmetele ja revidendile.
3.8. MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit annab isikule õiguse igal ajal oma andmete avaldamise nõusoleku
tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult MTÜ Ida-Virumaa Spordiliidule e- posti aadressil
info@sportiv.ee
4. isikuandmete töötlemise ohutus
4.1 Isikuandmeid töödeldakse pidades kinni EV isikuandmete kaitse seadusest. Isikuandmete
töötlemisel kindlustatakse isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise,
avaldamise ja töötlemise eest.
5. Isikuandmete kaitse korra muudatused
5.1. MTÜ Ida-Virumaa Spordiliidul on õigus vastavalt vajadusele igal ajal muuta isikuandmete
kaitse korda, et see oleks kooskõlas õiguslike muudatustega.
5.2. Muudetud isikuandmete kaitse kord jõustub alates selle avaldamisest MTÜ Ida-Virumaa
Spordiliidu kodulehel.
5.3. isikul on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioonile.

