
Antud privaatsuspoliitika kohaldub kõigile Kitseküla Spordiklubi OÜ teenuste kasutajatele, sõltumata 

sellest, kas meie teenuste kasutaja on selleks meiega sõlminud lepingu, kasutab neid  1x-pileti, korra- 

või 30 päeva kaardi või kellegi teisega (nt meie partneritega) sõlmitud lepingu alusel. 

1. Isikuandmete vastutav töötleja : 

Kitseküla Spordiklubi OÜ (reg nr 16368742) 

Pärnu mnt 139c/2, Tallinn, Harjumaa 

E-post: info@sparta.ee 

 

2. Töödeldavad isikuandmed 

a. Isiklikud andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, foto 

b. Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress 

c. Teenuste andmed – andmed, mis kajastavad tegevusi meie teenuste kasutamisel, nt 

ostetud teenuste ja kaupade kohta, sõlmitud lepingute kohta 

d. Turvakaamera salvestised 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus. 

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja  ainult õiguslikul alusel või seadusega 

pandud kohustuste täitmiseks: 

a. Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus 

b. Raamatupidamislik andmetöötlus (sh raamatupidamise alusdokumentide 

säilitamine) 

c. Turvakaamera salvestised – isikute ja vara kaitseks kasutatavate turvakaamerate 

salvestised 

d. Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine 

e. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega 

seotud rikkumistest. 

4. Volitatud töötlejad ja andmetele juurdepääs. 

Väljaspool Kitseküla Spordiklubi OÜ-d on andmetele juurdepääs piiratud juhtudel ja vaid 

juhul kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

Need on isikud, kes osutavad meile teenuseid: 

a. Sparta Spordiselts MTÜ 

b. Majandustarkvara pakkuja, veebilehe arendaja, meiliserveri teenuse pakkuja, 

audiitor, advokaadid  

5. Andmete edastamine: 

a. Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt politsei, kohtud, AKI); edastame 

andmeid ainult juhul, kui oleme seadusega kohustatud seda tegema. 

b. Me ei edasta Isikuandmeid Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda 

mittekuuluvasse kolmandasse riiki. 

6. Andmete säilitamine. 

Säilitame isikuandmeid seni kuni seadus meid kohustab või kuni on vajalik isikuandmete 

töötlemise eesmärkide täitmiseks. 

a. Kliendilepingute ja teenuste andmed selleks, et kaitsta end võimalike vaidluste korral 

või esitada ise nõue oma õiguste kaitseks – 3 aastat peale lepingu lõppemist või 

lõpetamist 

b. Raamatupidamise alusdokumendid – 7 aastat peale lepingu lõppemist või lõpetamist 

c. Turvakaamerate salvestused – 1 kuu, peale seda hakkab ülesalvestamine. 

7. Isikuandmete kaitse meetmed. 

Rakendame isikuandmete kaitseks nii  füüsilisi, tehnilisi kui organisatoorseid meetmeid. 
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