Eesti Käsipalliliit juhatuse otsus alates 05.09.2018
Andmekaitse põhimõtted ja isikuandmete kasutamine Eesti Käsipalliliidus
1. Sissejuhatus
Käesolevad andmekaitse põhimõtted ja isikuandmete kasutamise tingimused on loodud kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL 2016/679) ning reguleerivad Eesti Käsipalliliidu poolt
isikuandmete kasutamist.
Need põhimõtted rakenduvad ka kõikidele Eesti Käsipalliliidu poolt hallatavatele veebilehtedele
(domeenid: handball.ee, kasipall.ee, käsipall.ee), millele võib tulevikus lisanduda ka Facebook,
Instagram, vms.
2. Isikuandmete vastutav töötleja:
Eesti Käsipalliliit
Pärnu mnt 102C
Tallinn 11312
Reg nr 80066355
Tel: +3726031520
e-mail: handball@handball.ee
3. Isikuandmete kogumine, töötlemine, salvestamine
Eesti Käsipalliliit kogub isikuandmeid klubidelt ja nendelt isikutelt, kes ei ole klubidega seotud (näiteks
kohtunikud, vms).
Isikuandmeid kogutakse:
 Käsipallivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks;
 Mängude andmete avaldamiseks;
 Statistika ja käsipalli ajaloo pidamiseks;
 Käsipallialase info saatmiseks.
3.1. Käsipallivõistluste korraldamine ja läbiviimine
 Isikuandmed – käsipallivõistlustel osalemiseks erinevates vanuseklassides ja erinevates
võistlusklassides.
 Kogutavad andmed – nimi, sünniaeg, isikukood, kodakondsus, kool, terviseuuringu info,
klubiline ja võistkondlik kuuluvus, litsentsi andmed, võistlustele registreerimise ja osalemise
andmed.
 Andmete omaniku informeerimine – andmeid ei jagata kolmandale osapoolele, kehtivad
kuni litsentsi lõppemiseni.
 Käsipallivõistlustele registreerimise ja osalemise andmed – andmeid ei jagata kolmandale
osapoolele ning säilitatakse tähtajatult.
 Visuaalsed ja audiovisuaalsed andmed – fotod, videod, intervjuud ja muud isiku kohta
tehtud visuaalsed ja audiovisuaalseid salvestisi või jäädvustusi võidakse jagada kolmandate
osapooltega ning säilitatakse tähtajatult.
3.2. Mängude andmete avaldamine
 Isikuandmed – käsipallivõistluste võrdsete tingimuste tagamiseks kõikidele osalejatele,
erinevates vanuseklassides ja erinevates võistlusklassides
 Kogutavad andmed – nimi, sünniaeg, kodakondsus, klubiline ja võistkondlik kuuluvus,
litsentsi andmed, võistlustele registreerimise ja osalemise andmed.
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 Andmete omaniku informeerimine (litsents) – võidakse jagada kolmandale osapoolele,
kehtivad kuni litsentsi lõppemiseni.
 Mängudele registreerimise, osalemise ja tulemuste andmed – andmeid võidakse jagada
kolmandale osapoolele ning säilitatakse tähtajatult.
 Visuaalsed ja audiovisuaalsed andmed – fotod, videod, intervjuud ja muud isiku kohta
tehtud visuaalsed ja audiovisuaalseid salvestisi või jäädvustusi võidakse jagada kolmandate
osapooltega ning säilitatakse tähtajatult.
3.3. Statistika ja käsipalli ajaloo säilitamine
 Isikuandmed - käsipalli ajaloo ja -statistika pidamiseks.
 Kogutavad andmed – nimi, sünniaeg, isikukood, kodakondsus, klubiline ja võistkondlik
kuuluvus, litsentsi-, võistlustele registreerimise- ja osalemise andmed.
 Andmete omaniku informeerimine (litsents) – andmeid võidakse jagada kolmandale
osapoolele ning need kehtivad kuni litsentsi lõppemiseni.
 Mängudele registreerimise, osalemise ja tulemuste andmed – andmeid võidakse jagada
kolmandale osapoolele ning säilitatakse tähtajatult.
 Visuaalsed ja audiovisuaalsed andmed – fotod, videod, intervjuud ja muud isiku kohta
tehtud visuaalsed ja audiovisuaalseid salvestisi või jäädvustusi võidakse jagada kolmandate
osapooltega ning säilitatakse tähtajatult.
3.4. Käsipallialase info saatmine
 Isikuandmed – käsipallialase informatsiooni edastamine.
 Kogutavad andmed – nimi, e-posti aadress, elukoht.
 Andmete omaniku informeerimine – andmeid ei jagata kolmandale osapoolele ja need
kehtivad kuni isiku sooviavalduse lõppemiseni.
4. Isikuandmete kasutamise nõusolekud ja nende asukoht
4.1. Eesti Käsipalliliit – klubide mängijate litsentsid, võistlustel osalevate treenerite ning kohtunike
ja teiste isikute, kes ei ole otseselt seotud klubiga andmete omanike isikuandmete kasutamise
nõusolekud.
4.2. Eesti käsipalliklubid – nende klubide ametlike isikute (klubide juhatuse liikmete, võistlustel
mitte osalevate treenerite ja abipersonali) andmete omanike isikuandmete kasutamise
nõusolekud.
5. Andmete omaniku õigused
Andmete omanikul on õigus taotleda juurdepääsu ennast puudutavate isikuandmetele.
6. Kontakt
Kaebused ja ettepanekud või muud andmekaitsega seotud küsimused, kommentaarid ja soovitused
palun esitada Eesti Käsipalliliidu allpool toodud kontaktaadressile. Samuti on andmete omanikul õigus
kaebusi esitada Andmekaitse Inspektsioonile.
Eesti Käsipalliliit
Pärnu mnt 102C
Tallinn 11312
Registreerimise nr 80066355
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Tel: +3726031520
e-mail: handball@handball.ee
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