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Isikuandmete töötlemise tingimused
Mõisted
Isikuandmed on igasugune füüsilise isiku kohta käiv teave, mis võimaldab seda isikut otseselt või
kaudselt tuvastada. Otseselt võib isikut tuvastada näiteks nime või isikukoodi alusel. Kaudselt võib olla
võimalik isikut tuvastada näiteks asukohateabe, võrguidentifikaatori või füsioloogiliste, geneetiliste,
vaimsete, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete tunnuste põhjal.
Klient on isik, kes on avaldanud soovi Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) teenuse kasutamiseks või kes
kasutab või on kasutanud EKL teenust.
Koostööpartner on EKL lepingupartner, kelle käest EKL tellib teenuseid või tooteid või kellega EKL teeb
muul viisil koostööd.
Töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh andmete kogumine, säilitamine,
kasutamine ja edastamine.

Sissejuhatus
•
•

•
•

•

EKL töötleb Teie isikuandmeid isikuandmete töötlemise tingimuste alusel (edaspidi
tingimused). Tingimused kehtivad Teile juhul, kui olete klient või kui kandideerite tööle EKL-i.
Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindub EKL isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa
Liidu asjaomastest õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu
isikuandmete kaitse üldmäärusest.
EKL tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse, rakendades selleks infotehnoloogiliste
teenuste osutamise ning infoturbe praktikaid ja rahvusvahelisi standardeid.
Kui EKL muudab isikuandmete töötlemise tingimusi, siis avaldab ta muudatused vähemalt üks
kuu enne nende jõustumist EKL veebilehel kennelliit.ee.
EKL kontaktaadress andmekaitse küsimustes on ekl@kennelliit.ee. Muud kontaktandmed on
toodud veebilehel kennelliit.ee.

Isikuandmete töötlemise ja kolmandale isikutele edastamise õiguslikud alused
EKL töötleb Teie isikuandmeid siis, kui
• olete andnud vabatahtlikult ja teadlikult selge nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
Töötlemise sisu, ulatus ja eesmärgid on kirjeldatud nõusolekus;
• see on vajalik EKL-i või kolmanda isiku õigustatud huvist lähtudes, tingimusel et selline õigustatud
huvi ei ole ühelgi juhul kaalukam kui Teie põhiõigused ja -vabadused.
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EKL edastab Teie isikuandmeid kolmandale isikule juhul, kui
•

•
•

olete andnud selleks vabatahtlikult ja teadlikult selge nõusoleku. Selles nõusolekus on kirjas
töötlemise sisu, ulatus, eesmärgid ja isik, kellele andmed edastatakse (FCI, teiste riikide
Kennelliidud);
kohtule, uurimisasutusele, jt riiklikele asutustele, kui seadusest tuleneb EKL-le kohustus ja
asutustele õigus vastavaid päringuid teha;
EKL koostööpartneritele, teenusepakkujatele. Teenusepakkuja võib andmeid töödelda
kooskõlas käesolevate tingimustega ja üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks (n.
majutusasutused).

Isikuandmete saamine ja säilitamine
•

•

EKL saab isikuandmed Teie käest: EKL Online e-teenuste süsteemist ,teenuse osutamisel või
teistest allikatest (n. rik.ee). Siin toodud näited ja loetelud ei ole ammendavad, kuid annavad
üldise ülevaate sellest, kust EKL Teie andmeid saab.
EKL säilitab - isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat, koerte omanikuandmeid säilitame
tähtajatult.

Isikuandmete töötlemine
Tabel. Isikuandmete töötlemise üldjuhud.
Isikuandmete
kategooriad

Eesmärk

Õiguslik alus

Näited

Andmed isiku
tuvastamiseks

Isikusamasuse
tuvastamine

Seadus ja leping

Kontaktandmed

teabevahetus

Nõusolek

Turvakaamera
salvestised

Klientide, töötajate,
külastajate ja EKL vara
kaitse

Seadus

Nimi, isikukood,
sünniaeg, kodakondsus,
isikut tõendava
dokumendi andmed
Telefoninumber,
aadress, e-posti aadress
Turvakaamera
lindistustel olev info

Andmete
saamine
Teie käest

Teie käest
Teenuse osutamisel

Muud isikuandmete töötlemise juhud
EKL töötleb Teie isikuandmeid ka juhul, kui olete need edastanud
• avalduse vormis;
• teenuse osutamise käigus;
• klienditeenindajaga suheldes;
• EKL Online süsteemis;
• e-posti vm sidevahendi abil.
EKL töötleb Teie isikuandmeid üksnes ulatuses ja eesmärgil, mis on vajalik Teie avalduse lahendamiseks
või Teie poolt soovitud teenuse täitmiseks.
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Kliendi õigused ja kohustused andmete töötlemisel

•

•
•

• Teil on kohustus teavitada EKL-i oma isikuandmete muutumisest esimesel võimalusel.
• Teil on kõik Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad õigused, sh õigus:
 tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks ja pakkumise edastamiseks antud nõusolekud;
 saada oma isikuandmed, mida EKL Teie kohta töötleb, elektroonilises vormingus;
 küsida EKL-lt enda kohta käivaid andmeid;
 nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
Enda õiguste realiseerimiseks, sh nõusolekute tagasivõtmiseks, võite:
 Pöörduda EKL büroosse;
 Esitada avalduse e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee;
EKL vastab Teie esitatud nõudele või avaldusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu
jooksul, arvates nõude või avalduse saamisest.
Isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused soovib EKL lahendada esmalt läbirääkimiste
teel. Teil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Andmete töötlemine EKL-i tööle kandideerimisel
•
•

•

•

Kui olete EKL-i tööle kandideerinud, siis töötleb EKL Teie andmeid selleks, et hinnata Teie sobivust
ametikohale.
EKL saab Teie isikuandmed:
 Teie käest, nt kui esitate kandideerides EKL-i CV, tööle kandideerimisega seotud tõendid,
soovituskirjad jms info;
 kolmandalt isikult, kellel olete palunud enda andmed EKL-le edastada, nt kui esitate enda
andmed tööportaali või värbamisteenust pakkuva ettevõtte kaudu;
 avalikest allikatest;
 Teie nimetatud soovitaja käest, kui olete andnud EKL-le loa pöörduda soovitaja poole, et EKL
võiks saada tööle kandideerimisega lisainfo.
EKL töötleb isikuandmeid üksnes mahus ja eesmärgil, mis on vajalik ametikohale sobivuse
hindamiseks. Teie andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele pääsevad ligi ainult need EKL
töötajad, kes tegelevad värbamisega;
Teie isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt üks aasta selleks, et kaitsta EKL õigusi võimaliku
vaidluse ja kaebuse korral.
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