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Privaatsuspoliitika määrab kindlaks põhimõtted, mille alusel MTÜ Cheer Estonia
(edaspidi klubi) kliendi isikuandmeid töötleb. Privaatsuspoliitika sisaldab infot selle
kohta, milliseid kliendi andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Klubi on võtnud
oma ülesandeks töödelda isikuandmeid õiguspärasel ja ausal viisil, mis tagab kliendi
isiku privaatsuse austamise ja isikuandmete kaitse.
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Cheer Estonia, aadress Harju maakond,
Tallinn, Mustamäe linnaosa, Männiliiva tn 7, 11614, äriregistri kood 80390914, e-post:
info@cheerestonia.com, telefon +372 5881 0021.
Privaatsuspoliitikas kasutatakse mõisteid kliendilepingu tingimustes toodud tähenduses.
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Klient teadvustab, et klubiga lepingut sõlmides annab klient oma nõusoleku enda
isikuandmete töötlemiseks. Klient annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks
eesmärgiga tagada klubi poolt pakutavate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.
Klubi kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel (sh digitaalsel) kujul.
Klubi säilitab kliendi isikuandmeid seni, kuni klubil on kliendi nõusolek või kuni see on
vajalik kliendile teenuste osutamiseks.
Klubi töötleb järgnevaid kliendi isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, elektronposti
aadress, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, riiete suurus, jalanumber, pikkus, eelnevad
füüsilised vigastused, heli- pildi- ja videosalvestised, pangakonto number ja
töökoht/õppeasutus. Piiratud teovõimega isiku puhul töötleb klubi täiendavalt kliendi
seadusliku esindaja järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress ning
kontakttelefon.
Klubi töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:
I. Lepingu
täitmiseks
vajalik
andmetöötlus
–
lepingueelsed
suhted,
(krediidi)arveldused, kliendisuhte hoidmine, kliendi tuvastamine;
II. Klubile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus –
raamatupidamine, Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine
isikuandmetega seotud rikkumistest, avaliku võimu organite ja riigiasutuste
infopäringutele vastamine;
III. Klubi õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus – klubi teenuste arendamine,
organisatsiooni sisene andmevahetus, turundustegevused, kliendisuhte hoidmine ja
arendamine, üldine teenuse statistika.
Lisaks töötleb klubi kasutaja isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja
klubi tegevuse kohta info edastamiseks kui klient on selleks soovi avaldanud.
Klient vastutab avaldatud andmete õigsuse eest. Kliendi avaldatud andmete
kaasajastamine ja õigsus on vajalik teenuste pakkumiseks klubi poolt.
Kliendil on õigus igal ajahetkel tutvuda enda kohta kogutud andmetega, teavitades sellest
klubi kirjalikult, välja arvatud juhul kui seadus sätestab teisiti.
Lepingu sõlmimisega nõustub klient sellega, et kliendi isikuandmetele on juurdepääs
vaid sellistel töötajatel, kellel on andmeid vaja tööülesannete täitmiseks
(nn need-to-know basis). Väljaspool klubi on andmetele juurdepääs väga piiratud
juhtudel ja ainult vajalike teenuste pakkumise eesmärgil järgmistele isikutele:
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● Sportlyzer – kliendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, e-mail,
telefoninumber; piiratud teovõimega isiku puhul seadusliku isiku ees- ja
perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
● My Fitness AS – kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress;
● AS Jalajälg – kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, riiete
suurus, jalanumber, pikkus;
● Sportland Eesti – kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress,
riiete suurus, jalanumber, pikkus;
● Tallink AS – kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood;
● Tallinna Tehnikaülikool – kliendi ees- ja perekonnanimi;
● Klubi raamatupidaja - ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto number;
● Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt politsei, kohtud, häirekeskus,
Andmekaitse Inspektsioon jm) - edastame isikuandmeid ainult seaduses sätestatud
juhtudel.
Klubil on õigus ilma kliendi eelneva nõusolekuta sõlmida koostöölepinguid kolmandate
isikutega. Koostöölepingu sõlmimisel avaldatakse kolmandale isikule avaldatavate ja
töödeldavate isikuandmete ulatus ja sisu käesolevas punktis.
Tähtaegselt tasumata summade osas võib klubi edastada info kliendi võlgnevuse kohta
võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule ja maksehäireid kajastavatele isikutele nagu
Krediidiinfo, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava
isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
Klubi hoiab kliendi poolt avaldatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas
andmekeskuses.
Klubi jälgib veebilehe www.cheerestonia.com kasutades kliendi kasutusharjumusi
kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt harjumustele
personaalseid pakkumisi või reklaame.
Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda
isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Vastavasisulise
avalduse peab klient esitama kontaktaadressile info@ttutantsutudrukud.com. Nõusoleku
tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

AUTORIÕIGUSED
17. Kõik veebilehtedel www.cheerestonia.com esitatud andmed ja materjalid kuuluvad
klubile. Samuti kuuluvad klubile kõik pildi-, heli- ja videosalvestised, mis on tehtud
treeningutel, avalikel- ja/või mitteavalikel esinemistel, eriüritustel või muul moel
reprodutseerimise või digitaalse talletamise eesmärgil.
18. Kogu eelnevas punktis nimetatud sisu autori- ja muud omandiõigused kuuluvad klubile
ning on kaitstud autoriõigusega. Eelnimetatu avaldamine, viitamine, töötlemine või muul
viisil reprodutseerimine on lubatud üksnes klubi eelneval kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis antud loal. Klubi eelneva nõusolekuta ei või klient klubi poolt
avaldatud informatsiooni kättesaadavaks teha kolmandatele isikutele.
19. Veebilehtedel www.cheerestonia.com ja sõlmitavas lepingus võib olla viiteid
kolmandatele veebilehtedele, mille üle klubil puudub otsene ja kaudne kontroll. Klubi ei
saa vastutada ega vastuta kolmandate lehekülgede sisu eest (sealhulgas selle sisu tõele
vastavuse eest).
Kui soovid täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega,
siis on Sul võimalus pöörduda meie poole kontaktil info@ttutantsutudrukud.com.
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Kui oled arvamusel, et Sind puudutavate isikuandmete töötlemine rikub õigusaktidest
tulenevaid nõudeid, on Sul õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse
Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon asub Tallinnas aadressil Tatari 39,
10134 ning on veebist leitav aadressilt www.aki.ee.
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