ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEATIS
Käesolev teatis kirjeldab, kuidas Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi EVF) Kohtunike Toimkond (Aadress
Tondi 84/2, 11316 TALLINN; edaspidi KT) töötleb vastutava töötlejana KT tegevuse raames kohtunike
ja kohtunik-sekretäride ja muude isikute isikuandmeid.
Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega. Lähtume
isikuandmete töötlemisel asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ning
isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtetest.
Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Isikuandmed on Teie, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida KT kogub ja
töötleb KT tegevuse tagamiseks või ühenduse võtmiseks, koolituste pakkumiseks ning EVF-i poolt
korraldatavatele turniiridele kohtunike määramiste tegemiseks.
Eelkõige töödeldakse alljärgnevaid isikuandmeid:



Kontaktandmed (sh Teie nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress). Näiteks KT
infomeilide vahetamiseks, meililistid määramiste infoga, andmete esitamine EVF-i veebisaidil;
Kontonumber EVF-i poolt töötasu maksmiseks.

Säilitame töödeldud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärgi
saavutamiseks.
Muud juhud
Võime koguda ka andmeid tegevuste kohta meie või koostööpartnerite veebisaidil, kuhu on antud
ligipääs seoses kohtunike koolitusega (nt e-testi keskkond). Need andmed koondatakse ja neid
kasutatakse selleks, et saaksime kohtunikele tegutsemiseks edastada vajalikku teavet ja saaksime
teada, milliseid koolitusi vms peab KT planeerima. Koondandmeid käsitletakse selles
privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu,
vanus, keele-eelistus).
Lisaks eelnevale võib KT töödelda isikuandmeid täiendavatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel, millest
teavitatakse isikuid vastavate isikuandmete kogumise juures.
Isikuandmete töötlejad
KT toimkonna liikmel on õigus töödelda isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
Lisaks eelnevale võime avaldada kolmandatele isikutele (nt töötasu maksmiseks vajalikud andmed).
Isikuandmete töötlemisega seotud õigused
Isikuandmete
töötlemisega
seotud
õiguste
teostamiseks
(täpsemalt
siin:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_et), isikuandmete
töötlemisega seotud muude soovide või taotluste esitamiseks või KT poolt isikuandmete töötlemise

kohta täiendava informatsiooni saamiseks on võimalik pöörduda meie poole e-posti teel aadressil
referee@volley.ee
Isikuandmete kaitse
KT rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed)
kohtunike isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult
selleks volitatud isikutel.
Isikul on õigus taotleda informatsiooni teda puudutavatele isikuandmete osas ning vajadusel nende
parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste
isikuandmete
töötlemisele.
Teatud
juhtudel
on
isikul
õigus
olla
unustatud.
Teabe taotleja peab end üheselt tuvastama, esitades andmetega tutvumise avalduse digitaalselt
allkirjastatult või tulles kohapeale ning esitades avalduse isiklikult, tuvastades oma isiku isikutõendava
dokumendi abil.
Kohtunike isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kohtunike Toimkond. Kõigi privaatsuspoliitika või
andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil
referee@volley.ee.
Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse
Inspektsiooni või kohtu poole.

