Privaatsuspoliitika
Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing MTÜ (edaspidi EVVÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja
kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis
käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus
internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti
Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.
Kasutaja teadvustab, et registreerudes end jooksule keskkonnas annameau.ee, annab ta EVVÜ’le
nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ning korras.
Registreerimisvormi täitmisega annab kasutaja EVVÜ’le nõusoleku edastada veebikeskkonna
kasutamiseks ja teenuste osutamiseks vajalikud andmed ka ajamõõtjale (ChampionChip Eesti OÜ).
Isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse tähenduses on igasugused andmed tuvastatud või
tuvastatava isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine,
salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine
isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine,
ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut,
sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
EVVÜ määratletud isikuandmete kogumine on jooksule registreerumise eelduseks ning kajastamiseks
lõpuprotokollis.
EVVÜ kogub kasutaja kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-mailiaadress, sünniaasta, sugu, rahvus, e-mail,
jooksuklubisse/KV üksusesse kuuluvus. Annameau.ee veebikeskkonda kasutades on võimalik EVVÜ’l
tuvastada ka kasutaja IP-aadress ning asukoht.
EVVÜ’le saavad kasutaja isikuandmed teatavaks registreerimisvormi täitmisel.
EVVÜ kasutab andmete kogumiseks ka küpsiseid, et muuta veebilehe kasutuskogemus kasutajatele
isikupärasemaks ning mugavamaks.
Kasutaja isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
EVVÜ töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:





jooksude ajavõtjale andmete edastamine
Sinilillejooksude stardiprotokollide koostamine
veebikeskkonnas Sinilillejooksu lõpuprotokolli koostamine
kasutajale info jagamiseks Sinilillejooksude kohta

EVVÜ töötleb kasutaja isikuandmeid üksnes kasutaja nõusolekul.

Kasutajal on õigus igal ajahetkel võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest
EVVÜ’t aadressil sinilill.ee@gmail.com
Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda EVVÜ’lt oma andmete muutmist, ebaõigete andmete
parandamist ning oma andmete kustutamist või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, andes
sellest EVVÜ’le teada aadressil sinilill.ee@gmail.com
Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda EVVÜ’lt oma andmete edastamist endale või kolmandale
osapoolele, andes oma soovist EVVÜ’le teada aadressil sinilill.ee@gmail.com
EVVÜ ei avalikusta kasutaja e-maili aadressi kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui selleks on olemas
kasutaja nõusolek või seadusest tulenev alus.
Kui EVVÜ eksib isikuandmete töötlemise nõuete vastu, on kasutajal õigus pöörduda kaebusega
Andmekaitseinspektsiooni poole.

