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EESTI ANTIDOPINGU JA SPORDIEETIKA SIHTASUTUS
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord on koostatud UNESCO Spordis dopingu
kasutamise vastane rahvusvaheline konventsiooni ja isikuandmete kaitse seaduse
alusel ja sätestab Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (edaspidi Sihtasutus) poolt
järgitavad isikuandmete töötlemise põhimõtted, Sihtasutuse kohustused
isikuandmete töötlemisel s.h isikuandmete kaitseks rakendatavad turvameetmed ning
andmesubjektide õigused.
1.2. Andmekaitsetingimustes kasutatud termin andmesubjekt tähendab isikut, kelle
andmeid töödeldakse.
1.3. Sihtasutus lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
1.3.1. seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel;
1.3.2. eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja
õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole
andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
1.3.3. minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik
määratletud eesmärkide saavutamiseks;
1.3.4. kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel
üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
1.3.5. andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on ajakohased, täielikud ning
vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
1.3.6. turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et
kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise
eest;
1.3.7. individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta
kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta käivatele
andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED
2.1. Sihtasutus töötleb andmeid õigusaktidest tuleneva ülesande täitmiseks või
andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks.
2.2. Sihtasutus juhindub isikuandmete töötlemisel kõikidest isikuandmete töötlemist

reguleerivatest õigusnormidest nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete
kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvastikuregistri seadus.
2.3. Sihtasutus juhindub lisaks seadusele oma põhikirjaliste tegevuste raames
isikuandmete kogumisel ja töötlemisel UNESCO Spordis dopingu kasutamise
vastane rahvusvaheline konventsiooniga kinnitatud Maailma Antidopingu Agentuuri
(WADA) koodeksist (World Anti-Doping Code) ja WADA rahvusvahelisest
isikuandmete kaitsmise standardist ISPPPI (International Standard for the Protection
of Privacy and Personal Information).
2.4. Andmesubjektilt küsitakse nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
2.5. Kui andmesubjekt nõusolekut ei anna või võtab selle tagasi, siis Sihtasutus
andmesubjekti isikuandmeid ei töötle.

3. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED
3.1. Sihtasutus töötleb vaid neid isikuandmeid, mida on vaja juriidiliste kohustuste või
andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks.
3.2. Sihtasutus töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:
3.2.1. andmesubjektide isikuandmed (nimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress,
kontaktandmed);
3.2.2. delikaatsed isikuandmed (nt kasutatavad ravimid, haiguslugu) vastavalt
WADA rahvusvahelisele ISPPPI standardile.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALLIKAD JA AVALIKUSTAMISE
PÕHIMÕTTED
4.1. Isikuandmete allikaks on andmesubjekti poolt esitatav teave.
4.2. Isikuandmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning isikuandmeid
sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirangud.
4.3. Isikuandmeid ei avalikustata, kui seadus seda ei kohusta tegema
4.4. Sihtasutuses on juurdepääs isikuandmetele töötajatele, kes vajavad isikuandmeid
tööülesannete täitmiseks
4.5. Sihtasutus reguleerib sisemiste korraldustega isikuandmete edastamise kolmandatele
isikutele.
4.6. Isikuandmeid ei esitata avaandmetena ehk kõigile vabalt ja avalikult kasutatavate
andmetena.
4.7. Isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse
dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE
5.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet ning muuta tema kohta käivaid isikuandmeid.
5.2. Andmesubjektil on õigus tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

5.3. Õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu
poole.
5.4. Andmesubjekti soovil teeb Sihtasutus andmesubjektile teatavaks:
5.4.1. isikuandmete töötlemise eesmärgi;
5.4.2. kolmandad isikud, kellele isikuandmete edastamine on lubatud;
5.4.3. kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud;
5.5. Võimalusel väljastab Sihtasutus andmed ja/või teabe andmesubjekti soovitud viisil ja
kujul.
5.6. Andmesubjekt võib nõuda Sihtasutuselt ebaõigete isikuandmete parandamist.

6. TÖÖTLEJA JA TEMA KOHUSTUSED
6.1. Sihtasutuse poolt isikuandmeid töötlevad isikud peavad:
6.1.1. töötlema isikuandmeid käesolevas korras ja/või muus isikuandmete töötlemist
reguleerivas tööandja sisekorras sätestatud eesmärkidel ja tingimustel ning
tööandja juhiste kohaselt;
6.1.2. olema tutvunud isikuandmete töötlemist reguleerivate seaduste ja
õigusaktidega ning vajadusel osalema tööandja poolt väljapakutud väljaõppel
isikuandmete kaitse alal;
6.1.3. hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid
ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töösuhte lõppemist.
6.2. Sihtasutus kohustub:
6.2.1. tagama isikuandmete töötlemise korralduse, andmetöötluse kooskõla kehtiva
õigusega ning andmetöötluses osalevate Sihtasutus töötajate andmekaitsealase väljaõppe ja instruktaaži;
6.2.2. rakendama isikuandmete kaitseks piisavaid turvameetmeid, tagamaks
andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse;
6.2.3. sulgema juurdepääsu mittetäielikele ja/või ebaõigetele isikuandmetele ning
võtma nende täiendamiseks ja parandamiseks viivitamata kasutusele vajalikud
abinõud; ning
6.2.4. eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed mõistliku aja jooksul
kustutama või sulgema.

7. ÕIGUSTE KAITSE JA KONTAKTANDMED
7.1. Kui andmesubjekt leiab, et Sihtasutus on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema
õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Sihtasutus poole. Samuti
on andmesubjektil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu
poole.

